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De Stichting Vrienden van Opella is in 2012 opgericht en is een fusie tussen de van Vrienden
van Beringhem, Vrienden van de Halderhof, Vrienden van de Breukelderhof, Vrienden van
de Honskamp, Vrienden van Rustenburg en De Nudehof, Vrienden van Hospice Bennekom
en Vrienden van Opella.
Doel van de stichting:
De stichting heeft tot doel gelden inzamelen en beheren ter ondersteuning van het werk in
de door Stichting Opella, Christelijke Stichting voor wonen, zorg en welzijn, vallende
zorgverlening. Dit kunnen voorzieningen en activiteiten zijn voor cliënten van Opella, zowel
intramuraal als extramuraal. De financiële ondersteuning vindt plaats voor voorzieningen en
activiteiten die niet of nauwelijks uit bijdragen van de overheid, de bewoners of door
derden bekostigd worden.
De Stichting Vrienden van Opella zal bij haar besluiten betreffende aanvragen ter
ondersteuning altijd de bevordering van het welzijn van de cliënten een belangrijke rol laten
spelen.

Het vermogen van de stichting:
Het vermogen van de stichting wordt verkregen door:
-

bijdragen door donateurs
subsidies en giften
schenkingen, erfstellingen en legaten
het organiseren van activiteiten in de breedste zin van het woord.

Het bestuur mag erfenissen ten behoeve van de stichting niet anders aanvaarden dan onder
het voorrecht van boedelbeschrijving.
Geldmiddelen worden zoveel mogelijk besteed in overeenstemming met wensen van de
schenkers of erflater.

Het bestuur van de stichting:
Het bestuur van de Stichting bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden. Het
bestuur komt ten minste twee maal per jaar bij elkaar of zoveel vaker als wenselijk is.
Het bestuur heeft onder meer de volgende taken:
- beheren van het vermogen van de stichting
- inzamelen van gelden en organiseren van activiteiten
- beoordelen van aanvragen die vanuit Opella via de Raad van Bestuur worden
ingediend.
- goedkeuren van de jaarrekening en het jaarverslag van de stichting.
Jaarlijks wordt een jaarverslag en een financieel jaarverslag opgesteld en door het bestuur
goedgekeurd.
De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Projecten:
In de komende jaren staan er, ook zoals in de afgelopen jaren het geval was een tweetal
projecten gepland, die op financiële ondersteuning van de stichting Vrienden van Opella
mogen rekenen:
- Opella Friends
- Jong en Oud koor
Daarnaast zullen jaarlijks ingediende aanvragen, die voldoen aan de opgestelde criteria,
worden beoordeeld en zo mogelijk goedgekeurd.
Privacyverklaring
De stichting is in het bezit van een Privacyverklaring.
Certificering
De stichting is in het bezit van een ANBI beschikking (Algemeen Nut Beogende Instelling)
van de belastingdienst en voldoet dus aan de voorwaarden van deze beschikking.
Overig:
De aanvragen voor financiële ondersteuning worden door de Raad van Bestuur gemotiveerd
ingediend bij het bestuur van de Vrienden.
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