
ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING

Naam instelling Stichting Vrienden van Kennemerpark

Adres Theemsstraat 50

Postcode 2014 RZ  

Woonplaats Haarlem

RSIN 810890367

KvK-nummer 34147599

De stichting Vrienden van Kennemerpark komt voort uit het samengaan van de stichting  Bejaarden 

Belang(Parkzicht), de stichting Steunfonds KennemerDuin en de stichting Vrienden van KennemerOord.

Het vermogen van deze drie stichtingen werd in de nieuwe stichting ondergebracht.

De stichting Vrienden van Kennemerpark werd op 29 december 2000 opgericht en statutair gevestigd te Heemstede.

De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 5 september 2007.

BESTUURSSAMENSTELLING

Voorzitter dhr.    P. Scheele

Secretaris dhr.    J.B. Engelenberg (namens de Centrale Cliëntenraad)

Penningmeester dhr.    H.L. Groffen

Algemeen bestuurslid dhr.    A. Dortland

Algemeen bestuurslid mevr.  D. v.d. Berg (namens RvB Zorgbalans)

BELONINGSBELEID

Er zijn geen medewerkers in loondienst bij Stichting Vrienden van Kennemerpark

Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding danwel vacatiegeld voor de verrichte werkzaamheden

ten behoeve van Stichting Vrienden van Kennemerpark.

DOELSTELLING

Een vermogensfonds zoals Vrienden van Kennemerpark, is een instelling die de opbrengsten van het haar

toevertrouwde vermogen, rente van spaargeld, rente van obligaties en dividenden van aandelen, uitkeert 

met inachtneming van de statutaire doelstelling, nl.:

Het verlenen van financiële steun aan instellingen voor ouderenzorg voor de verwezenlijking van specifieke

doeleinden ten behoeve van en in het belang van de betrokken ouderen, in het bijzonder doch niet uitsluitend 

aan de instellingen opgericht op basis van een protestants-christelijke levensovertuiging of op basis van een 

andere identiteit of geloofsrichting, waarbij de voorkeur uitgaat naar de door of vanwege de te Haarlem  

gevestigde Stichting ZorgBalans geëxploiteerde verzorgingstehuizen en woonvormen en waarvan de 

kosten niet door of krachtens sociale wetgeving, bestaande instellingen of door de overheid worden vergoed,

het ontwikkelen van al die activiteiten die het bestuur van de Stichting in het belang acht van de 

ouderenzorg in het algemeen, een en ander met vermijding van winstbejag.. 
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