
Stichting Vrienden van Nij Statelân 

 

Algemeen 

 

De Stichting Vrienden van Nij Statelân is opricht op 28 januari 2003. 

De stichting heeft ten doel om financiele steun te verlenen 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 het 

woonzorgcentrum Nij Statelân gevestigd te Menaam. 

 

Het bestuur bestaat uit 5 personen, die volgens de statuten zitting hebben voor een 

periode van 4 jaar en steeds herbenoembaar zijn. Het bestuur wordt per eind 2016 

gevormd door  

Mevrouw W. Meester, Slappeterpsterdyk 16, Menaam, voorzitter 

De heer A. Dijkstra, Foareker 1, Menaam, secretaris 

Mevrouw Y. Waltje, Schalsumerweg 8, Peins, penningmeester 

De heer A. Baarda, Foareker 6, Menaam, lid 

De heer K. Wieling, Lyaersmastrjitte 2, Menaam, lid 

 

In 2017 is als project een elektrische duofiets aangeboden aan woonzorgcentrum Nij 

Statelân. 

Het resultaat 2017 bedraagt € 7.037,03. Dit bedrag is toegevoegd aan de overige 

reserves en is een vrij besteedbare reserve. 

  



Stichting Vrienden van Nij Statelân 

 

Projecten Nij Statelân 

 

Er worden door Vrienden van Nij Statelân projecten gerealiseerd die  voldoen aan 

wensen van bewoners van Nij Statelân. 

Op dit moment zijn we bezig om een digitaal informatiesysteem te realiseren. Dit is 

een effectief medium voor het optimaliseren van communicatie richting bewoners, 

patiënten, bezoekers en personeel. 

De bedoeling is om het informatiesysteem te koppelen aan twee schermen die op 

duidelijk zichtbare plaatsen in het gebouw komen te hangen. 

We hebben een offerte aangevraagd bij een leverancier en gaan in principe akkoord. 

Het wachten is op `groen licht` voor wat betreft de plaatsing van de schermen. De 

router en de WIFI moeten goed werken en alle bedrading moet hiervoor geschikt 

zijn. 

We hopen dat de realisatie binnen zeer korte termijn plaats kan vinden. 

Bestuur Vrienden van Nij Statelân 

Mei 2019 

 

 

  



Stichting Vrienden van Nij Statelân 

Nijlân 25 

9036 JL  MENAAM 

RSIN-fiscaal nummer 8138.71.566 

 

Boekjaar 01/01/2017 tot en met 31/12/2017 

Spaarrekening 

Saldo 01/01/2017      € 40.000,00 

Ontvangsten  

                         rente   €           9,18 

                         van betaalrekening  € 15.000,00´ 

Ontvangsten totaal                                     € 15.009,18 

Uitgaven  

       naar betaalrekening  € 7.307,15 

Uitgaven totaal    € 7.307,15 

Saldo 31/12/2017      € 47.702,03 

 

 

Betaalrekening 

Saldo 01/01/2017      € 2383,76 

Ontvangsten 

  acties   €      121,00 

  donaties  €        70,00 

  gift   €      100,00 

  restant legaat  € 14.363,40 

  van spaarrekening     €  7.307,15 

Ontvangsten totaal   € 21.961,55 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgaven 

  verzekeringen  €         76,68 

  kosten administr. €         78,52 

  naar spaarrekening €  15.000,00 

  declaraties  €         33,65 

  bankkosten  €        130,55 

  duofiets  €      7307,15   

Uitgaven totaal    €   22.626,55  

Saldo 31/12/2017      € 1718,76 

 

Totaal saldo per 01/01/2017   € 42.383,76 

Totaal saldo per 31-12-2017                    € 49.420,79 

Positief resultaat       €   7.037,03  

    

 

 


