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Inleiding 
De Stichting heeft zich ten doel gesteld om als maatschappelijke 
onderneming door middel van een doelmatige en transparante 
bedrijfsvoering, leveren van cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg van 
goede kwaliteit voor mensen met geheugen problemen/dementie. 

Doelstelling  
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken:  

• door het verhuren van, aan de doelgroep aangepaste appartementen met een gezamenlijke 
woonkamer/keuken 

• 24 uur zorg te bieden (WLZ) door gekwalificeerde medewerkers, eventueel aangevuld met de daartoe 
opgeleide vrijwilligers  

• dagbesteding te bieden (WMO) voor mensen die nog thuis wonen, 7 dagen per week 
• elke dag een passend activiteitenprogramma aan te bieden voor bewoners en bezoekers van de 

dagbesteding 

Raad van Bestuur  
De Raad van Bestuur van Stichting Zorgerf Berkelland bestaat uit mevrouw H.B.M. Jansen – Oude Luttikhuis en 
de heer B. Jansen, tevens oprichters. 

Raad van Toezicht 
De RVT bestaat momenteel uit 2 natuurlijke personen 
Er zijn nog 1 tot 5 RVT leden vacant. Bij interesse kan men een mail sturen naar info@zorgerfberkelland.nl 
Voorkeur gaat uit naar een huisarts, accountant, agrariër en ondernemer. 

ANBI Status Belastingdienst 
Wij zijn door de Belastingdienst aangemerkt als status ANBI; Algemeen Nut Beogende Instelling.  
Met een ANBI status hoeven wij geen schenk- of erfbelasting te betalen en mag u uw gift aftrekken van de 
belasting.  

Activiteiten  
Mensen met geheugen problemen / dementie (CIZ indicatie 5 en 7) kunnen wonen bij Zorgerf Berkelland. Wij 
bieden een beschermde woonomgeving, afgestemd op de wet zorg en dwang 2020; Iedereen moet in vrijheid 
leven, tenzij… Bij ons kunnen mensen naar buiten, een wandeling over het erf of door de tuin, contact met elkaar 
en het kleinvee. Een beleef-/beweegtuin dat bijdraagt aan de pijlers van Zorgerf Berkelland: wonen in het groen, 
voldoende beweging en gezonde voeding. Een team van verzorgenden, verpleegkundigen en geschoolde 
vrijwilligers zijn de specialisten op het gebied van dementie en bieden liefdevolle zorg en ondersteuning aan de 
mantelzorgers. 

Vanaf de oprichting, 11 februari 2019, zet de stichting zich in voor het werven van fondsen en donaties. Ook 
schenkingen en legaten zijn zeer welkom. Deze steun is noodzakelijk voor een goede start en om ook bereikbaar 
te zijn voor mensen met een lager inkomen. Daarnaast zijn we veelal afhankelijk van de ontwikkelingen in de 
politieke regelgeving en het aan haar ter beschikking staande budget. Indien deze factoren wijzigen, zal de 
Stichting daarop anticiperen en haar beleid aan passen. Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren 
beleid concentreert de Stichting zich op haar statutaire doelstelling.  
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Concrete zaken die de stichting de komende periode wil ontplooien zijn:  

Het uitvoeren van verschillende projectplannen, zie begroting.  

Werving van gelden  
D.m.v. het vergroten van naamsbekendheid, delen van de missie en visie, het actief betrekken van partners/ 
bedrijven en het aanschrijven van fondsen en subsidies, beoogt de Stichting een deel van de financiën te 
verwerven. Sinds 15 maart 2019 is Stichting Zorgerf Berkelland ook bereikbaar via Social media; Facebook, 
LinkedIn en Instagram. Tevens is de website online. Daarnaast zal er een crowdfunding gestart worden en de 
regionale krant worden benaderd voor steun vanuit de burgers/inwoners van de Gemeente Berkelland.  

Beheer van gelden  
Een Stichting is niet winstgevend waardoor alle donaties direct ten goede komt aan realisatie, bewoners en 
bezoekers van Zorgerf Berkelland en de verschillende projectplannen gerealiseerd kunnen worden. Indirecte 
kosten hebben betrekking op de uitgaven zoals bankadministratie- en overboekingskosten, KVK en overige 
onkostendeclaraties. 
Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de Stichting 
worden ontvangen.  

Besteding van gelden  
Het geld dat wordt verkregen door donaties, legaten, bedrijfsleven, partners en partnerschap wordt zo direct 
mogelijk besteed aan de te wensen projecten. De Stichting heeft geen intentie om de gelden te beleggen. De 
bestuurders en RVT ontvangen geen beloning, noch een (bovenmatige) onkosten vergoeding voor hun diensten.  
 
Financiële verantwoording 
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