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 STICHTING VRIENDEN VAN SKILHIEM  

 

 

 

 

Stichting vrienden van Skilhiem heeft fiscaal nummer 8097.41.350 en is gevestigd in Stiens.                

 Het contact verloopt via het secretariaat P/a Nije Poarte 33, 9051 MB  Stiens. 

Het bestuur is per begin 2018 als volgt samengesteld:  

 Mevrouw A. Schippers, voorzitter                                                                                                                                                     

De heer J. Zittema, penningmeester                                                                                                                                       

Mevrouw T. van der Meer, secretaris                                                                                                                                   

Mevrouw A.M.A. Fernee-de Vries, lid 

De Stichting heeft een beleidsplan, dat u door aan te klikken 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 goederen, het een zowel als het andere, zulks ter veraangenaming van het verblijf in het 

verpleeghuis Skilhiem, voorheen bestuurd en geëxploiteerd door de Stichting Palet nu opgegaan,als Palet, in de 

Kwadrantgroep  gevestigd te Drachten. 

Het bestuur is geheel op vrijwillige basis en ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. 

Activiteitenverslag:                                                                                                                                                                                         

In 2018 zijn 3 acties gerealiseerd en/of gesteund: 

 Een bijdrage geleverd voor de aanschaf van een elektrische duo fiets. 

 4 digitale televisies geplaatst bij de dagopvang en kleinschalig wonen. 

 Tijden het 40 jarig bestaan van Skilhiem een gezellige middag georganiseerd met Anneke Douma. 

 Het bestuur is 5 keer bijeengekomen om te vergaderen. Tijden het 40 jarig bestaan van Skilhiem hebben wij geholpen 

met de organisatie. 

Financieel verslag:                                                                                                                                              

 Over het jaar 2018 werd totaal  € 941 aan inkomsten verworven via donateurs. .                                                                            

Aan algemene kosten werd  € 42 uitgegeven. Aan de projecten binnen de voorzieningen is met 3 vorengenoemde 

activiteiten  € 4.665,55  bijgedragen. Conform het beleidsplan is ruim € 217 voor inflatiecompensatie aan het 

vermogen toegevoegd. Er was in 2018 een negatief saldo op het resultaat van ruim € 3.762. Het aantal donateurs per 

eind 2018 bedroeg 87 , waarvan eind 2018 25 hun donatie nog niet hadden voldaan. 

Balans 2017-2018 (in euro’s afgerond) 

            

                    

 

 2017 2018  2017 2018 

Kasgeld € 6 € 30 Vermogen €10861 €7098 

Banken €10855 €7.068 Schulden 0 0 

Totaal €10861 €7.098 Totaal €10861 €7098 

https://www.paletgroep.nl/documents/9a73f0fa-0171-4b2d-9068-654e6ee8e972/CmsHandlerDocumentHandler.ashx

