
                      JAARVERSLAG 2019 

Stichting “De Vrienden van Eilandzorg”. 

Waarom een Vriendenstichting? 

De doelstelling van de stichting is om voor bewoners en cliënten op de locaties “De Wieken” 
en “Mitt Hem” en andere kwetsbare mensen die zorg ontvangen van Eilandzorg zaken en 
activiteiten mogelijk te maken die niet uit het normale budget bekostigd en gerealiseerd 
kunnen worden. 
 
Besteding 
De inkomsten van de stichting bestaan uit giften en schenkingen van een ieder die 
Eilandzorg een warm hart toedraagt. 
Deze inkomsten worden bijvoorbeeld gebruikt voor het mede mogelijk maken van uitstapjes 
voor de bewoners, aankleding van recreatieruimten, aanschaf spelmaterialen en andere 
welzijnsachtige activiteiten. Deze extra’s geven kleur aan de leef- en woonkwaliteit van de 
aan Eilandzorg toevertrouwde kwetsbare medemens. 
 
Inkomsten en uitgaven 2019 
Uitgaven 
Bijdrage in dementievriendelijk interieur na renovatie     €  50.000,00 
Administratie kosten bank                                                      -           33,90 
Totaal                                                                                          €  50.033,90                                                  
  
Inkomsten  
Rente                                                                                         €           68,38         
Stichting Viefant gift                          -         791,00 
Totaal                                                                                         €        859,38   
   
De uitgaven konden en kunnen bekostigd worden uit een in de loop van de jaren 
opgebouwd saldo van de zakelijke rekening en de spaarrekening, per 31 december 2019, 
totaal € 19.339,72. 
 
Bestuur 

Het bestuur wordt per 31 december 2018 gevormd door: 
de heer W.A.B. Joppe, voorzitter  
de heer F. Babijn,secretaris/penningmeester 
de heer L. van Nieuwenhuijze 
mevrouw H. Vijverberg 
mevrouw L. Daniels 
 
De bestuurders krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 
Informatie over de inkomsten en uitgaven kan worden verkregen bij de heer F. Babijn, e-
mail:frama@kpnmail.nl  
Stichting “De vrienden van Eilandzorg is geregistreerd als algemeen nut beogende instelling 
(ANBI) en bij de Kamer van Koophandel bekend onder nummer 41114983, fiscaal nummer 
802705674. 



 
Steunt u ons ook? 

Als u Stichting “De Vrienden van Eilandzorg” wilt steunen met een gift, dan kunt u die 
overmaken op bankrekening: NL20 SNSB 081.09.28.043 t.nv. Stichting De Vrienden van 
Eilandzorg te Zierikzee. 
 
Contact 
Wellicht heeft u een speciale band met één van de locaties van Eilandzorg, omdat een 
familielid, vriend(in) kennis zorg ontvangt. Een idee voor een locatiegerichte activiteit of 
bijzondere besteding is daarbij van harte welkom. 
Mail uw idee naar: info@eilandzorg.com of via 0111- 74 57 00. 
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