
Stichting Vrienden van de “Hofwijck” heeft geen zelfstandig fiscaal nummer, maar is ingeschreven in 

het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41002135 en gevestigd te 

Leeuwarden.  

Het contactadres is: Stichting Vrienden van de Hofwijck, t.a.v. mevr. T. Bakker, De Bird 118, 8918 GA 

Leeuwarden.  

 

Het bestuur is als volgt samengesteld: 

Mevrouw T. Bakker, voorzitter 

De heer J. van Dijk, secretaris 

De heer J.L. Epema, penningmeester 

Mevrouw G. Hendriksma, lid 

De stichting heeft een beleidsplan dat u door aanklikken kunt inzien. Het bestuur is geheel op 

vrijwillige basis werkzaam en ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. 

De doelstelling van de stichting is volgens de statuten: het verlenen van financiële bijstand voor 

bepaalde activiteiten en het verstrekken van bepaalde goederen voor het veraangenamen van het 

verblijf in De Hofwijck. De op Rabobank NL19 RABO 0132 9647 91 ontvangen bijdragen en rente-

inkomsten worden na aftrek van de beheerskosten, voor meer dan 90% aangewend ten behoeve van 

de doelstelling. 

 

Activiteiten verslag: 

In 2014 zijn geen specifieke aanschaffingen financieel mogelijk gemaakt, maar is bijgedragen in de 

activiteiten van de bewoners en de personeelsvereniging. Het bestuur komt twee keer per jaar bijeen 

in een voorjaars- en een najaarsvergadering. 

 

Beknopt financieel verslag 2014:   (in grote lijnen winst/verliesrekening) 

  2014 2013 2012™2014 

 €   €   € 

Opbrengst vermogen  1.375   1.452   3.686   

Bijdragen en giften  675   699   2.269 

  2.050   2.151   5.955 

Organisatielasten  48   45   168 

  2.002   2.106   5.787 

Verstrekte bijdragen  2.000 99,9%  1.785 84,8%  5.762 99,6% 

Minder uitgegeven dan ontvangen 2   321   25 

 

In 2014 werd meer uitgegeven dan passend bij de ANBI-status, doordat de Vrienden het verzoek van 

de activiteitencommissie om € 2.500 te verstrekken voor de activiteiten voor de bewoners in het jaar 

2015 honoreerden. Hoewel in 2015 een verminderd rendement wordt verwacht (in februari eindigt 

het eertijds afgesloten klimrentedeposito van de “Frieslandbank”), heeft het bestuur toch gemeend 

ruimhartig deze activiteiten te ondersteunen. De helft van de toegezegde bijdrage is al in het jaar 

2014 verantwoord. Het stichtingsbestuur blijft ook zelf zoeken naar zinvolle bestedingsdoelen en 

staat open voor ideeën van bewoners en medewerkers van De Hofwijck. 


