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1. Inleiding  

De stichting Vrienden van KennemerPark, gevestigd te Heemstede, is ontstaan 

uit een fusie van drie steunstichtingen: de Stichting Bejaarden Belang 

(Parkzicht) in Haarlem, de Stichting Steunfonds KennemerDuin en de Stichting 

Vrienden van KennemerOord in Heemstede. Het vermogen van deze drie 

stichtingen werd in de nieuwe stichting onder gebracht. 

Het bestuur bestaat uit enthousiaste en betrokken mensen die trachten met 

financiële middelen een bijdrage te leveren aan de verbetering van de 

leefomgeving en het sociale leven van de bewoners van KennemerDuin in 

Heemstede en van een drietal Ontmoetingscentra in Heemstede en in Haarlem.  

  

2. Het doel van de Stichting  

 

 De stichting heeft ten doel:  

a het verlenen van financiële steun aan instellingen voor ouderenzorg voor de 
verwezenlijking van specifieke doeleinden ten behoeve 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 
verzorgingshuizen en woonvormen en waarvan de kosten niet door of krachtens 
sociale wetgeving bestaande instellingen of door de overheid worden vergoed;  

b 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; bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.  
2 De stichting tracht haar doel te verwezenlijken met alle wettige middelen.  

3 De stichting is een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 6.33 
van de Wet op de inkomstenbelasting 2001. 
 

3. Werkzaamheden van de stichting  

Om de doelstelling van de stichting uit te voeren wordt jaarlijks per locatie 

(KennemerDuin, Heemstroom, Europastroom en Spaarnestroom) een aanvraag 

voor ondersteuning ingediend. In de najaarsvergadering van het stichtingsbestuur 

worden de aanvragen beoordeeld en worden toezeggingen gedaan. Daartoe is 

door het bestuur een procedure vastgesteld die in de  

bijlage 1 is opgenomen.  

 

4. Organisatiestructuur van de stichting  

Samenstelling  

Per ultimo 2018 bestaat het bestuur van de stichting uit de volgende personen:  

Hr. P.Scheele, voorzitter  

Hr J.H. Engelenberg, secretaris  

Hr. H. Groffen, penningmeester 

Hr. A. Dortland, adviseur financiën 

Mw. D. van den Berg, namens de Raad van bestuur van Zorgbalans. 

De stichting staat ingeschreven in het stichtingenregister bij de Kamer van 

Koophandel no.34147599. Daar zal altijd een actuele vermelding van de 

bestuursleden plaatsvinden.   
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Taken en bevoegdheden  

Het bestuur van de stichting komt  minimaal twee keer per jaar bijeen om zich 

een oordeel te vormen over de ingediende steunaanvragen en rapportages. Het 

bestuur treedt collegiaal op, waarbij de penningmeester zorg draagt voor de 

financiële rapportages en de contacten met de bank.  Besluiten worden collegiaal 

genomen, niet zelden tussentijds door middel van mailcontact. Bestuursleden 

zijn gezamenlijk bevoegd voor het aangaan van verplichtingen en verstrekken 

van opdrachten.  

  

5. Financierings-en schenkingsbudget  

Het actuele beleid van de stichting is er op gericht om het leven van de cliënten in 

KennemerDuin en de Ontmoetingscentra zo aangenaam mogelijk te maken met 

behulp van de middelen, die de stichting daarvoor beschikbaar kan stellen.   

Om dit beleid te kunnen voortzetten gedurende langere tijd heeft het bestuur 

bepaald dat het vermogen niet dan wel in geringe mate wordt aangetast en dat 

louter de opbrengsten van beleggingen elk jaar beschikbaar worden gesteld voor 

besteding.   

De activiteiten bestaan uit het beheer van het vermogen en het werven van 

middelen. Dit geschiedt in algemene zin door het bekend maken van de 

doelstelling bij de cliënten en familie van de bewoners die de mogelijkheid van een 

schenking hebben. Erfstellingen worden door het bestuur slechts onder het 

voorrecht van boedelbeschrijving aanvaard, zoals statutair vastgelegd.  

  

De stichting is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling als 

bedoeld in artikel 6.33 van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001. Het 

bestuur zal zich inzetten om deze registratie te behouden.  

  

6. Vermogensbeheer  

Het vermogen bestaat uit beleggingen dan wel liquide middelen.  

Het doel van de beleggingsportefeuille van de stichting is het genereren van 

jaarlijkse inkomsten uit dividend en rente om daarmee de bijdragen te kunnen 

financieren. Om te voorkomen dat de waarde van de beleggingen aangetast 

wordt door inflatie wordt een jaarlijks inflatiereservering in de begroting 

opgenomen.  

Het beheer van het vermogen geschiedt door het bestuur daarbij ondersteund 

door de financieel adviseur en de huisbank. Hierbij ligt het initiatief bij de 

penningmeester en doet in overleg met de bank voorstellen voor het feitelijke 

beheer van de beleggingsportefeuille en legt deze voor aan het bestuur. Het 

beheer van het vermogen is vast agendapunt in de bestuursvergaderingen.  
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7. Beleidsoriëntatie 2018 – 2023 

 

De gehele ouderenzorg verkeert vanaf 2013 in een veranderproces. Het 

overheidsbeleid is erop gericht om de ouderen zo lang mogelijk in de thuissituatie 

te laten wonen. Dat betekent dat er een extra nadruk wordt gelegd op zorg in de 

buurt die zowel in de thuissituatie als in ontmoetingscentra geboden wordt tot het 

moment dat de cliënt een zodanig zorgzwaarte heeft dat intramurale zorg 

geboden is. In het kader van het veranderproces worden (en zijn) de vanouds 

bekende zorgcentra omgebouwd tot instellingen die sterk lijken op de vroegere 

verpleeghuizen   

Deze veranderingen leiden ertoe dat er een continue herbezinning vereist is ten 

aanzien van de doelstellingen van de Stichting Vrienden van KennemerPark.  

Zo werd er in 2017 voor gekozen om naast het woon- zorgcentrum KennemerDuin 

ook een drietal Ontmoetingcentra in Haarlem en Heemstede te ondersteunen. In 

de komende beleidsperiode zal de ondersteuning aan de Ontmoetingscentra 

worden geëvalueerd. Op basis daarvan zal onder meer bezien worden of die 

ondersteuning voldoende effectief is om uitbreiding daarvan te overwegen.  

 

In 2017 heeft een eerste oriënterend gesprek plaats gevonden tussen Stichting 

Vrienden van KennemerPark (SVK) en de Stichting Vrienden Verpleeghuiszorg 

Zorgbalans (SVVZ) met als doel te bezien of een verdere samenwerking een 

meerwaarde kan hebben.  

Op basis van het oriënterend gesprek worden de volgende elementen gezien als 

een meerwaarde voor samenwerking: 

 Ontmoetingscentra betrekken bij de steunonderdelen 

 Samenwerking bij de belegging van vermogens 

 Samenwerking ten aanzien van bestuursleden 

 Verkrijgen van extra fondsen voor specifieke ondersteuning 

Aan de mogelijke uitwerking hiervan zal door het bestuur in de komende 

beleidsperiode verder worden gewerkt. 

 

 

 

Bijlagen                             

a. Statuten   

b. Jaarrekening  

c. Uittreksel Kamer van Koophandel  

d. Procedure steunaanvragen 


