
 

Stichting Vrienden Gelre Ziekenhuizen, 

locatie Apeldoorn 
 
 

Beleidsplan  
  
Inleiding 
De Stichting Vrienden Gelre Ziekenhuizen, locatie Apeldoorn is opgericht in 1997,  gevestigd te 
Apeldoorn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 41038416. De 
belastingdienst heeft  de Stichting Vrienden Gelre Ziekenhuizen, locatie Apeldoorn per 1 januari 2008 
aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende instelling A.N.B.I./RSIN 4439533. 

 
Doelstelling 
De Stichting heeft tot doel het verlenen van financiële  steun aan de te Apeldoorn gevestigde 
Stichting Gelre Ziekenhuizen, in het bijzonder voor die uitgaven die kunnen strekken tot 
verwezenlijking van het doel van de Gelre Ziekenhuzien, locatie Apeldoorn, in de meest ruime zin, 
doch niet of bezwaarlijk uit haar gewone middelen kunnen worden bekostigd en voorts al hetgeen 
met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 
ruimste zin des woords. 
 

Het beheer van de Stichting 
 - Het beheer van de Stichting is in handen van het bestuur van de stichting. 
 - Bij het beheer van het vermogen wordt jaarlijks in overleg met deskundigen bekeken 
  welk risicoprofiel gehanteerd wordt. 
 - Voor de beoordeling van de jaarrekening  wordt gebruik gemaakt van een extern 
  deskundige. 
 

Fondsenwerving 
Het bestuur van de Stichting werft fondsen door middel van:     
 - Een oproep in de informatiebrochure voor patiënten van het ziekenhuis om  
  donateur te worden.  
 - Via de website van de stichting aandacht vragen om donateur te worden. 
 - Een projectgerichte benadering van lokale bedrijven en burgers. 

 

De besteding van het vermogen 
-   Uitgangspunt is het netto gerealiseerde resultaat op het vermogen van de stichting 

 te besteden aan verzoeken tot ondersteuning. 
-   Deze besteding wordt verstrekt aan projecten die niet uit het reguliere 

 ziekenhuisbudget kunnen worden bekostigd. 
-   Deze besteding moet voornamelijk ten goede komen aan (groepen) patiënten van 

 Gelre  Ziekenhuis Apeldoorn en in het bijzonder aan de service voor patiënten en hun 
 welzijn. 

-   Een besluit tot besteding vindt plaats in een vergadering van het bestuur van de 
 Stichting.  

-   Donaties worden niet beschouwd als resultaat op het vermogen. 
 
 
Vastgesteld te Apeldoorn op  14 januari 2021 in de vergadering van het bestuur van de Stichting 
Vrienden Gelre Ziekenhuizen, locatie Apeldoorn. 



 

 
 
 

 
 


