
 
Stichting Vrienden Het Nieuwe Hoek & Swettehiem heeft fiscaal nummer 8060.09.822 en is gevestigd 
in Leeuwarden.  
 
Het contactadres is: Stichting Vrienden HNH&SW, t.a.v. de heer G. Dijkstra, Wijnhornsterstraat 132, 
8932 EZ Leeuwarden.  
Het bestuur was als volgt samengesteld per eind 2016:  
De heer L. Kooi, voorzitter  
Mevrouw H.H. Zelle-de Jong, secretaris  
De heer G. Dijkstra, penningmeester  
De heer A.K. Kuipers, 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 
additionele, niet-reguliere doeleinden en de daarop van toepassing verklaarde goederen, het een 
en/of het andere, zulks ter veraangenaming van het welzijn van de bewoners in de wijkzorgcentra 
Het Nieuwe Hoek en Swettehiem, beiden gevestigd te Leeuwarden en voorts al hetgeen dat hiermee 
verband houdt. Het bestuur is in 2016 tweemaal bijeen gekomen. 
 
Activiteitenverslag:  
In 2016 net als in voorgaande jaren een bijdrage geleverd aan de meditatie- en herdenkingsdienst in 
Swettehiem. Daarnaast is een bijdrage gegeven in de kosten van het verstrekken van koeken tijdens 
bijeenkomsten van bewoners van Swettehiem. 
 
Een afvaardiging van het bestuur heeft de stichting vertegenwoordigd op de opening van een 
respijtkamer in Swettehiem. Op de naar aanleiding daarvan voor bewoners georganiseerde markt 
was de stichting eveneens aanwezig. 
 
In september heeft een afvaardiging van het bestuur een bezoek gebracht aan Het Nieuwe Hoek. Dit 
in verband met de voorgenomen sluiting van deze locatie. Geïnventariseerd is, of er nog behoefte 
bestond aan ondersteuning vanuit de stichting. Tot het moment van sluiting blijft de stichting 
verbonden aan Het Nieuwe Hoek. 
 
Financieel verslag:  
De inkomsten in 2016 bestonden voor € 1.799 aan beleggingsopbrengsten en voor € 35,00 uit 
donaties. Aan algemene kosten werd ruim € 596 uitgegeven, grotendeels bankkosten. Aan de 
projecten binnen de voorzieningen is € 251 bijgedragen. Conform het beleidsplan is € 900 voor 
inflatiecompensatie aan het vermogen toegevoegd. In 2016 is een positief resultaat gerealiseerd van 
€ 40. Net als in het voorgaande jaar is besloten de inflatiecompensatie ook aan het Heuchemerfonds 
toe te rekenen. 
 
Balans 2016/2015: 
 

2016 2015 2016 2015
Banken 24.375     23.389     Vermogen 48.600     47.700     
Beleggingen 26.250     26.250     Fonds 2.340        2.294        

Reserve -315          -355          
Totaal 50.625     49.639     Totaal 50.625     49.639      


