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1. Inleiding 

 
De Stichting voor Reformatorische Ouderenzorg (SVRO) heeft ten doel huisvesting en/of 
andere verzorging te bieden aan zorgbehoevende ouderen behorend tot de Gereformeerde 
Gemeenten en andere reformatorische kerken. De stichting tracht haar doel te bereiken door 
het oprichten, instandhouden en exploiteren van één of meerdere verzorgingshuizen, al dan 
niet in combinatie met andere woonvormen voor ouderen en andere hulpbehoevenden. De 
SVRO wordt gefinancierd vanuit de Wet Langdurige Zorg (de WLz) en de WMO. Onder 
SVRO behoren twee zorgcentra; waaronder Zorgcentrum Elim in Barneveld. 
 
Woonzorgcentrum Elim biedt zorg in het verzorgingshuis, in de aanleunwoningen en  
verpleegunit en in een tijdelijke opnameplaats. De intensiteit van de zorg in het 
verzorgingshuisgedeelte is de afgelopen jaren toegenomen, zodat in 2019 is besloten deze 
zorg ook om te zetten in verpleeghuiszorg. Elim biedt op een speciale afdeling psycho-
geriatrische meerzorg aan bewoners die niet meer in staat zijn hun tijd zelfstandig te 
besteden. Zij krijgen zeven dagen per week ondersteuning en begeleiding bij hun activiteiten. 
Woonzorgcentrum Elim ligt in een groene en rustig gelegen woonwijk in Barneveld. Het 
moderne gebouw biedt diverse woon- en zorgvormen.  
 
De behoefte ontstond om meer te kunnen betekenen voor het welzijn van de ouderen die In 
Elim wonen door gelden te verwerven die daarvoor ten volle ingezet kunnen worden en die 
niet of gedeeltelijk gefinancierd worden vanuit de Wet Langdurige Zorg. Om deze reden is de 
stichting Vrienden van SVRO Zorgcentrum Elim opgericht. Deze stichting is opgericht op 24 
december 2015 en is de opvolger van de Stichting Vrienden van Elim.  
 
De Belastingdienst heeft de Stichting Vrienden van SVRO Zorgcentrum Elim aangemerkt als 
een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI heeft een aantal 
belastingvoordelen: 

•Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en 

schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. 

•Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger 

geen schenkbelasting te betalen. 

•Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of 

vennootschapsbelasting.  

 
Volgens de ANBI moet de stichting een actueel beleidsplan hebben. Dit plan geeft inzicht in 
de manier waarop de stichting het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. In dit 
beleidsplan wordt inzicht gegeven in: 

− het werk dat de stichting doet 

− de manier waarop de stichting geld werft 

− het beheer van het vermogen van de instelling 

− de besteding van het vermogen van de instelling 

 
Het bestuur van de stichting Vrienden van SVRO Zorgcentrum Elim heeft het beleid in dit 
beleidsplan vastgelegd. Het beleidsplan is vastgesteld voor het jaar 2020 – 2022. Indien 
nodig zal het geactualiseerd worden. 

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 08169671. 

De statuten worden als bijlage gevoegd bij dit beleidsplan.  
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2. Doelstelling  

De Stichting Vrienden van SVRO Zorgcentrum Elim heeft tot doel zoals dat  
omschreven staat in de statuten, artikel 3: 
 

a. Het bevorderen van het welzijn van bewoners van Zorgcentrum Elim te Barneveld 
behorend tot de SVRO en de daarmee verbonden aanleunwoningen en serviceflats 
en van het welzijn van andere bejaarden, die op enigerlei wijze gebruik maken van de 
diensten van genoemde stichtingen, alsmede het verlenen van financiële steun en 
bijstand aan genoemde stichtingen;  

b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de  
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.  

 

3. Vermogen 

Het vermogen van de stichting zoals dat omschreven staat in de statuten, artikel 4: 

 

a. Het vermogen van de stichting wordt gevormd uit bijdragen, subsidies, schenkingen, 
legaten, erfstellingen en andere baten welke zij verkrijgt, alsmede de vruchten welke 
dat vermogen opbrengt.  

b. Zowel het vermogen als de vruchten daarvan worden aangewend ter bevordering van 
het doel van de stichting, hetgeen nimmer een speculatief karakter mag dragen.  

c. De stichting heeft geen winstoogmerk.  

d. De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de 
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.  

e. Erfstellingen mogen door de stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht 
van boedelbeschrijving.  

f. Op verzoeken om geldelijke ondersteuning door de stichting kan door het bestuur 
alleen geldig worden beslist indien het betreffende verzoek schriftelijk is gedaan door 
de Raad van Bestuur van Zorggroep Sirjon. 

 

De penningmeester van de stichting voert de financiële administratie en beheert de gelden van 

de stichting, één en ander volgens de aanwijzing van het bestuur. De penningmeester wordt 

daarbij ondersteund door de afdeling Economische en Administratieve Dienst (EAD) van het 

Dienstencentrum Sirjon in Ridderkerk.  
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Per het einde van ieder boekjaar 
worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een 
balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt.  
het bestuur is bevoegd een registeraccountant of accountant-administratieconsulent aan te 
wijzen die de balans en staat van baten en lasten onderzoekt. Deze deskundige brengt omtrent 
zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. Indien het bestuur geen gebruik maakt van de 
genoemde bevoegdheid dan verzoekt het bestuur, het bestuur van de Stichting Vrienden van 
SVRO Zorgcentrum Maranatha de balans en de staat van baten en lasten te onderzoeken en een 
schriftelijk verslag van diens bevindingen uit te brengen aan het bestuur. Het bestuur is verplicht 
aan het bestuur van de Stichting Vrienden van SVRO Zorgcentrum Maranatha ten behoeve van 
diens onderzoek alle door hem gevraagde inlichtingen te verschaffen. De jaarstukken worden 
vervolgens door het bestuur binnen zes maanden na afloop van het boekjaar vastgesteld. 

 
3a. Beheer van vermogen 

De stichting beheert haar vermogen door dit aan te houden op een spaarrekening. Dit 
vermogen zal niet meer bedragen dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van en te 
voorziene werkzaamheden voor de doelstelling van de stichting.  

De jaarlijks geworven gelden worden veelal zo mogelijk direct besteed aan de doelstelling 
met zo min mogelijk vertraging.  
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Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij 
betrekking hebben. Alle schenkingen worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar 
waarin zij door de stichting worden ontvangen. 

Indien er sprake is van ontbinding van de stichting: een eventueel batig saldo van de 
ontbonden stichting dient conform artikel 4 Uitvoeringsbesluit vennootschapsbelasting 1971 
of een daarvoor in de plaats getreden regeling of wettelijke bepaling, uitsluitend te worden 
bestemd ten behoeve van een door de Raad van Bestuur van Zorggroep Sirjon aan te wijzen 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met een gelijksoortig doel die vrijgesteld van 
vennootschapsbelasting ingevolge artikel 5, lid 1, sub c van de Wet op de 
vennootschapsbelasting 1969 of een daarvoor in de plaats getreden wettelijke bepaling.  
 
3b. Geldverwerving 
 
De Stichting werft gelden ten behoeve van de doelstelling door onder meer het volgende:  
 
Het organiseren van activiteiten 
Bij het organiseren van activiteiten valt te denken aan verkoopdagen, sponsoracties, etc. 
 

Donateurs 
Bewoners, familieleden, medewerkers en andere sympathisanten kunnen donateur van de 
stichting worden.  
 
Sponsors 
Organisaties kunnen sponsor van de stichting zijn.  

 
3c. Besteding van het vermogen 
 
Het bestuur bepaalt voor welke doeleinden in het kader van het welzijn van de bewoners van 
Elim gelden c.q. sponsorbijdragen in natura worden besteed. In verband met de praktische 
uitvoerbaarheid van de doeleinden stelt zij deze vast na overleg met het management en de 
cliëntenraad van Elim. 
Bij de besteding mag geen overlap plaatsvinden met de WLz, tenzij er sprake is van een 
niveauverhoging t.o.v. de WLz-financiering, waarbij sprake is van doeleinden die zonder 
bijdrage van de stichting niet gerealiseerd kunnen worden. 
De ontvangen giften en de bestedingen van giften worden verantwoord op de website van de 
stichting. 
 
De stichting heeft de volgende bestedingsdoelen vastgesteld: 

 
Omschrijving                  bedrag in euro 
 
Herinrichting tuin                               7.000 
 
Parasols                        600 
 
2 Interactieve robots à                      159 

Beleefpanelen                      1.500   

Palmen                         400 

Bijbel               200 
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Ten behoeve van onze bewoners werden verschillende zaken aangeschaft in 2016 

voor een totaalbedrag van € 12.585,64.  

                   bedrag in euro 

Belevingstafel                           7.038,57 
Foto koningspaar                             244,00 
Servies                           3.163,04 
Folie                               290,40 
Vitrinekast                                                    999,00 
Poffertjesbakplaat                                  850,63 
 

Ten behoeve van onze bewoners werden verschillende zaken aangeschaft in 2017 

voor een totaalbedrag van € 3.978,43.  

                  Bedrag in euro 

Duofiets ombouwen naar elektrisch                              2.819,85 
Drieluik brochures                          1.158,58 

 

Ten behoeve van onze bewoners werden verschillende zaken aangeschaft in 2018 

voor een totaalbedrag van € 7.170,40.  

                  Bedrag in euro 

Behangwanden                  930,01 
Fietslabyrint                2.474,57 
Fietsroute Barneveld t.b.v. fietslabyrint            2.420,00 
2 orgels                                                1.075,00 
Tosti-ijzer                                        100,00 
Warmhoudbakken                  170,82
  
Ten behoeve van onze bewoners werden verschillende zaken aangeschaft in 2019 

voor een totaalbedrag van €14.399,00.  

                  Bedrag in euro 

Herinrichting tuin                         14.399,00 

-4 plantenbakken, 6 tegelplateaus onder banken, halfverhardingspad en beplanting-   

Ten behoeve van onze bewoners werden verschillende zaken aangeschaft in 2020 

voor een totaalbedrag van € 4.398,01. 

                  Bedrag in euro 

Abonnement fietslabyrint                 839,30 

Attentie eenzaamheid in coronatijd                375,46 

Kaarten eenzaamheid in coronatijd        76,25 

Waterfontein               3.107,00* 

* kosten waterfontein 8.107,00; 5.000 daarvan is betaald door de Stichting 
Ballonfiësta Barneveld  
 



7 
 

 
 

4. Jaarverslag 

 
Binnen zes maanden na afloop van het jaar wordt een jaarverslag opgesteld, inclusief een 
verslag van de activiteiten die zijn uitgeoefend in betreffend jaar. Dit jaarverslag zal 
gepubliceerd worden.  
 
 

5. Website 
 
Om effectief te communiceren met bedrijven, sponsors, donateurs en andere 
belangstellenden staat de informatie over de stichting Vrienden van de SVRO Zorgcentrum 
Elim op internet. Op de website zal de ANBI-verantwoording worden opgenomen. 
De informatie over de Stichting Vrienden van SVRO Zorgcentrum Elim is opgenomen onder 
de website van de SVRO. 
 
 

6. bestuur 

 

6a. Samenstelling bestuur: 

 
Voorzitter     de heer P. Witvliet 
Secretaris    de heer A.L. Janse 
Penningmeester   de heer J.C. Westeneng 
Lid                Mevrouw G.J. de Pater 

 
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op 

vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Het lid van 

de Raad van Bestuur van Sirjon neemt deel aan het bestuur van de stichting Vrienden van 

SVRO Zorgcentrum Elim op vrijwillige basis.  

 
6b. Bestuursbevoegdheid: 
 

- Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.   
- Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot 

verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.   
- Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij 

de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een 
derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander 
verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie 
zijnde bestuursleden  

- Voor de uitvoering van bestuursbesluiten kan het bestuur ondersteuning vragen van 
SVRO Zorgcentrum Elim. 

- Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.   
- De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk 

handelende bestuursleden, onder wie in ieder geval de voorzitter, de secretaris, of de 
penningmeester.  

- Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan 
derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.  
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7. Evaluatie 

 

Het Beleidsplan zal elk jaar geëvalueerd worden. 

 

 

 

Bijlage: statuten 


