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Inleiding 

Stichting Ankervrienden is sinds 8 juli 2022 de naam van de in 1995 opgerichte Stichting Steunfonds 

Zorg- en dienstverlening Neder-Betuwe-Oost. De stichting heeft als doelstelling het op projectmatige 

basis voorzien in aanvullende financiering van de doelstellingen van Zorgcentrum Anker. Zorgcentrum 

Anker heeft een hoofdlocatie in Kesteren met een nevenlocatie in Opheusden.  

 

Doel 

De stichting heeft ten doel het op projectmatige basis voorzien in aanvullende financiering van de 

doelstellingen van Zorgcentrum Anker, voor zover er geen reguliere financiering beschikbaar is.  

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verstrekken van bijdragen, het 

ondersteunen van projecten ten behoeve van ouderen en alle andere ter beoordeling van het bestuur te 

ondernemen en/of te ondersteunen activiteiten ten behoeve van ouderen    

 

Missie 

Een sterke verbinding tussen de bewoners van Zorgcentrum Anker en de inwoners van gemeente Neder-

Betuwe en omliggende plaatsen is belangrijk voor het welzijn van de bewoners. Dit is het uitgangspunt 

van Stichting Ankervrienden en daarom steunen wij projecten en activiteiten die deze verbinding mogelijk 

maken en bevorderen. 

 

Visie 

Door het ontwikkelen van fondsenwervende activiteiten op projectbasis met medewerkers, bewoners, 

inwoners, kerkenraden, ondernemers en andere stakeholders versterken we de verbinding en werven we 

structureel extra financiële middelen. Deze worden, aanvullend op de reguliere budgetten en activiteiten 

van Zorgcentrum Anker, besteed aan projecten en activiteiten die het leven van en de zorg voor de 

bewoners van Zorgcentrum Anker aangenamer maken.  

 

Fondsenwerving 

De stichting werft onder meer onder de volgende doelgroepen: 

 Familie van bewoners en inwoners van de gemeente Neder-Betuwe 

o Eenmalige donaties 

o Periodieke donaties  

o Nalatenschappen 
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 Bedrijfsleven (inclusief leveranciers Zorgcentrum Anker) 

o Eenmalige donaties 

o Meerjarige partnerschappen 

 Fondsen 

o Projectgebonden bijdragen 

 

Bij het werven onder deze laatste doelgroep trekt Ankervrienden op met Zorgcentrum Anker. Onderling 

vindt afstemming plaats over welke fondsen worden benaderd.  

 

Besteding 

Criteria voor projecten 
Ankervrienden financiert alleen projecten waarvoor de reguliere financiering van Zorgcentrum Anker geen 

ruimte biedt of ontoereikend is. Voorkeur hebben projecten met een innovatief karakter, die een plus op 

de zorg bieden en/of de christelijke identiteit van Zorgcentrum Anker ondersteunen. 

 

Ankervrienden ondersteunt projecten met een eenmalige investering. Het bestuur neemt geen 

verantwoordelijkheid voor (langjarige) operationele kosten die voortvloeien uit het realiseren van 

projecten.  

Het bestuur neemt alleen projectverzoeken in behandeling die zijn geaccordeerd door de Raad van 

Bestuur van Zorgcentrum Anker.  

 

Kleine en grote projecten 

Stichting Ankervrienden maakt onderscheid tussen kleine en grote projecten. Kleine projecten financieren 

we vanuit beschikbare middelen. Voor grote projecten wordt door Ankervrienden een wervingscampagne 

uitgevoerd. 

 

Indienen en beoordelen van aanvragen 
Projectvoorstellen kunnen door de Raad van Bestuur van Zorgcentrum Anker worden voorgelegd aan het 

bestuur van Ankervrienden. Daarnaast kunnen ook individuele bestuursleden van Ankervrienden 

voorstellen doen.  

Projectvoorstellen die uiterlijk een week voor de bestuursvergadering bij de secretaris zijn ingediend, 

worden in principe tijdens de volgende bestuursvergadering behandeld. 

Het bestuur toetst de projectvoorstellen aan het volgende: 

 Voldoet de aanvraag aan de gestelde criteria? 

 Past het voorstel binnen de doelstelling van de stichting? 

 Is er sprake van ongewenste neveneffecten zoals precedentwerking? 
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Als de hoogte van de aanvragen voor kleine projecten in enig jaar het beschikbare budget overschrijdt, 

kan het bestuur in overleg treden met de Raad van Bestuur van Zorgcentrum Anker om tot een afgewogen 

keuze te komen. 

 

Voor grote projecten waarvoor een wervingscampagne moet worden opgezet, wordt een fondswerfplan 

gemaakt. 

 

Beheer en besteding van gelden 

Het beleid voor beschikbare gelden is: 

 Het doel van de stichting is niet om vermogen op te bouwen. 

 De continuïteitsreserve is maximaal even hoog als de jaarlijkse operationele kosten. De hoogte 

daarvan wordt bij bestuursbesluit vastgesteld. 

 Er wordt een bestemmingsfonds ingesteld voor het financieren van kleine projecten. De hoogte van 

dit fonds wordt bij bestuursbesluit vastgesteld. 

 Inkomsten met een specifieke bestemming worden uiterlijk binnen drie jaar na ontvangst aan het 

gestelde doel besteed, tenzij anders beschreven in de schenkingsacte of het testament. 

 Vrij besteedbare inkomsten uit nalatenschappen worden binnen vijf jaar na ontvangst in 

overeenstemming met de doelstelling van de stichting besteed. 

 Indien van de hierboven genoemde termijnen wordt afgeweken dan legt het bestuur dat gemotiveerd 

vast in een bestuursbesluit.  

 

Samenwerking met Zorgcentrum Anker 

De Raad van Bestuur van Zorgcentrum Anker heeft een adviserende rol aan het bestuur van de 

Ankervrienden, als het gaat om de keuze van projecten. Ankervrienden ondersteunt geen projecten die 

niet door de Raad van Bestuur zijn geaccordeerd. 

De financiële en donateursadministratie van Ankervrienden wordt verzorgd door Zorgcentrum Anker. 

Zorgcentrum Anker ondersteunt Ankervrienden in de communicatie. 

 

ANBI 

De Belastingdienst heeft de Stichting Ankervrienden aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende 

Instelling (ANBI). Hierdoor kan een donateur (particulier of bedrijf) giften van de inkomsten- of 

vennootschapsbelasting aftrekken. 

 

Slot 

Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van d.d. 22 september 2022.  

Hiermee vervallen alle voorgaande beleidsplannen. 


