Stichting Vrienden Greunshiem heeft fiscaal nummer 8052.90.199 en is gevestigd in Leeuwarden.
Het contactadres is : Stichting Vrienden Greunshiem, t.a.v. mevrouw N.Obbema- Wielinga, Mr.
P.J.Troestraweg 49 P, 8916 CA Leeuwarden.
Het bestuur is als volgt samengesteld per eind 2016:
De heer J.Visser, voorzitter
Mevrouw P.A. Obbema- Wielenga, secretaris
De heer W.v.d.Bilt, penningmeester
Mevrouw J.van Dijk- de Haan, lid
Mevrouw J.M.Kloppenburg-Kampen, lid
De stichting heeft een beleidsplan dat u door aanklikken kunt inzien.
Het bestuur is geheel op vrijwillige basis en ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.
De doelstelling van de stichting is volgens de statuten het verlenen van financiële steun voor
bepaalde doeleinden en het verstrekken van bepaalde goederen het een zowel als het andere voor
het veraangenamen van het verblijf en de werksfeer in de voorzieningen voorheen geëxploiteerd
door de Stichting Greunshiem.
Activiteitenverslag ;
In 2016 is het 50 jarig bestaan van de Stichting Greunshiem gevierd. DE vrienden hebben een
bijdrage geleverd in de festiviteiten.
De financiële bijdrage bestond uit bijdragen voor de voorstelling Captains diner € 2.120,00 en een
bijdrage in het verhaal Jopie € 795,00.
Het bestuur komt tweemaal per bijeen in een voorjaar- en een najaar vergadering.

Financieel verslag:
De inkomsten in 2016 bestaan in hoofdzaak uit rentebaten. Uit certificaten werd een opbrengst van
ruim € 3.950,00 ontvangen, voor spaargeld en deposito’s € 614,00. Tevens werd een bedrag van €
120,00 aan giften ontvangen. De portefeuille beleggingen is conform de fiscale eisen op de nominale
waarde gesteld, die lager was dan de koerswaarde.
Aan algemene kosten werd € 414,00 uitgegeven. De bijdragen aan de stichting Greunshiem ad €
2.915,00 zijn in het activiteitenverslag genoemd.
In 2016 is geen inflatiecorrectie uitgevoerd.
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