Algemene informatie
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Naam

:

Stichting Vrienden van hospice Dignitas

Postadres
Postcode en plaats
Bezoekadres `
Postcode en plaats
Telefoon
Fax
Email
Website

:
:
:
:
:
:
:
:

Antwoordnummer 1118
1620 VB Hoorn
Wilhelminalaan 4
1623 MA Hoorn
0229 28 40 60
0229 28 40 69
info@hospicedignitas.nl
www.hospicedignitas.nl

Kamer van Koophandel :
RSIN/fiscaalnummer
:

37115184
8141.61.558

Bankrekening
IBAN: NL 62 RABO 0344 2250 70 ten name van Stichting Vrienden van Hospice Dignitas.
(Bij overmaken van een bedrag wordt vermelding van uw postcode en huisnummer gewaardeerd.)

Bestuursleden Stichting Vrienden van hospice Dignitas:
De heer P. Bakker, voorzitter
Mevrouw I. Heidema, penningmeester
De heer L.M. Vos, lid
De heer R.A.L.M. Stallaert, lid
Mevrouw C. M. J. Zillikens, lid
De leden van het Bestuur zijn onbezoldigd.

Oprichting en statutaire vestiging
De stichting is opgericht op 15 november 2004 en staat ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel voor Noordwest-Holland. “Stichting Vrienden van Hospice Dignitas” heeft haar zetel
in de gemeente Hoorn en is feitelijk gevestigd op Wilhelminalaan 4, 1623 MA Hoorn.

Vrienden van hospice Dignitas
Wilhelminalaan 4
1623 MA Hoorn

0229 28 40 60
info@hospicedignitas.nl
hospicedignitas.nl

IBAN NL62 RABO 0344 2250 70
RSIN: 814161558
KvK 37115184

Doelstelling
Het doel van de stichting is:
• De materiële ondersteuning van Stichting Hospice Dignitas, in het bijzonder het leveren van
bijdragen aan een optimaal zorg- en werkklimaat in Hospice Dignitas, alsmede al hetgeen met
het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
• Het werven van vrienden (donateurs) die zo mogelijk jaarlijks een financiële bijdrage zullen
leveren aan de stichting;
• Het bevorderen van belangstelling voor de zorgverlening in Hospice Dignitas, onder meer door
het onderhouden van contacten met maatschappelijke instellingen;
• Het zowel zelfstandig als gezamenlijk met Stichting Hospice Dignitas verstrekken van
informatie aan de vrienden.

Vermogen
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
• Schenkingen, erfstellingen en legaten;
• Subsidies en donaties;
• Rente en andere inkomsten.

Relevante documenten
Meer informatie over:
• De statuten
• Het jaarverslag
• Toelichting op het jaarverslag
• De jaarrekening
• Het beleidsplan en de begroting
Zie onze website: Maatschappelijke verantwoording

