
Stichting Vrienden van Stichting Het Clarahofje (hierna te noemen De Stichting) 

Beleidsplan voor de jaren 2020 t/m 2025  

De Stichting heeft ten doel het aanvullen van de financiële tekorten en het ondersteunen van het 

werk van Stichting Het Clarahofje. 

Het vermogen wordt gevormd door subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen, legaten en 

andere verkrijgingen en baten. 

De financiële bezittingen worden defensief beheerd. Zij zijn verdeeld over 2 Nederlandse banken in 

de vorm van betaal en spaarrekeningen.  De bestuurders zijn slechts gezamenlijk bevoegd tot het 

doen van betalingen. 

Het bestuur bestaat uit 3 leden, zijnde: 

Dhr. D.J. van der Zaag – wonende te Goes  - voorzitter 

Dhr. J.A. van de Velde – wonende te Kruiningen  - penningmeester 

Dhr. J. van der Steen – wonende te Kruiningen  - secretaris 

Het bestuur heeft onder meer tot taak naamsbekendheid te geven aan De Stichting en aan Het 

Clarahofje door middel van presentaties. Het bestuur bepaalt het beleid. 

Het bestuur komt bij voorkeur minimaal 1 x per jaar bijeen.  

De Stichting is statutair gevestigd te Goes – ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 851131323 

Bezoekadres: Eindje de Rondte 69b 4416CR Kruiningen  

E-mailadres:  jvdsteen52@zeelandnet.nl 

De Stichting zorgt jaarlijks voor onderhoud van het deel van De Stichting onder de website van Het 

Clarahofje. Dit met inbegrip van een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven.  

Het bestuur ontvangt geen beloning of betaling voor hun werkzaamheden doch zij hebben wel recht 

op vergoeding van de door hen in de uitvoering van hun functie gemaakte kosten. 

De Stichting verwacht dat er een van de komende jaren een beroep op haar zal worden gedaan voor 

het bekostigen van vernieuwing en/of vervanging en/of uitbreiding van de huisraad en overige niet 

aard en nagelvaste inrichting van Het Clarahofje.   Dit hangt sterk samen met de bezetting van Het 

Clarahofje. 

 

Vastgesteld te Goes, 

01.11.2021 
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