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Vooraf

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Vrienden Talma Haven, hierna ook 
genoemd Stichting Vrienden van Talma Haven en ‘t Kompas. Het plan omvat een 
overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het 
beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI regeling, geldt
in principe voor onbepaalde tijd, maar zal zodra dat nodig is worden geactualiseerd.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Talma Haven en ‘t Kompas,

S. Hellinga-Visser, 
voorzitter.

Urk, 25 oktober 2013

1. De doelstelling en het actuele beleid

Stichting Vrienden van Talma Haven en ‘t Kompas heeft statutair ten doel het verwerven 
en beheren van fondsen, middelen en gelden om die te besteden voor activiteiten en 
voorzieningen die strekken tot het bevorderen van het algemeen welzijn van de 
bewoners van het zorgcentrum Talma Haven te Urk en wel die activiteiten en 
voorzieningen die niet gedekt worden door de Wet op de Bejaardenoorden en de 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten of wetten of regelingen die die wet aanvullen, 
uitwerken of daarvoor in de plaats treden; voorts al hetgeen met het vorenstaande in de 
meest ruime zin genomen verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. In de loop der 
tijd is het werkterrein van de stichting uitgebreid, in die zin dat de doelstelling ook is 
gaan gelden voor de bewoners van het aan Talma Haven gekoppelde verpleegtehuis 
’t Kompas. De stichting richt zich in de praktijk volledig op de hiervoor omschreven 
doelstelling. 

Stichting Vrienden van Tama Haven en ‘t Kompas werd opgericht en notarieel 
geregistreerd in 1994. De oprichting van de stichting geschiedde destijds op initiatief van
toenmalig directeur/bestuurder van Talma Haven, de heer C.P. van Bezooijen, welke 
dankbaar gebruik wist te maken van de interesse en bewogenheid voor de Urker cultuur 
van burgemeestersvrouw J. Veninga-Degenhart. Met name haar liefde voor de inwoners 
van Urk die deze cultuur mede vorm hadden gegeven, de aanmoediging van haar man en
de ondersteuning van vrienden en sympathisanten stimuleerden haar in de oprichting 
van de stichting. Op deze wijze kon zij een extra bijdrage leveren aan de activiteiten die 
dicht bij haar hart lagen. 

Donaties en giften aan de stichting Vrienden van Talma Haven en ‘t Kompas bereiken 
hun doel. De organisatie is klein en slagvaardig. Via het plaatselijk nieuwsblad en het 
jaarverslag dat onder de donateurs van de stichting wordt verspreid wordt regelmatig 
gerapporteerd over activiteiten en inzet van middelen. De stichting heeft geen 
winstoogmerk en maakt ten aanzien van het beheer hoegenaamd geen kosten.



De bestemming van een eventueel liquidatiesaldo bij een eventuele ontbinding van de 
stichting is in de oprichtingsakte (statuten) weergegeven. Een eventueel batig saldo van 
de ontbonden stichting wordt dan zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van 
de stichting.
 

2. De werkzaamheden 

De werkzaamheden van de bestuursleden zijn enerzijds het werven van donateurs. De 
stichting presenteert zich daarvoor op markten en door de bestuursleden worden 
aspirant donateurs somtijds persoonlijk benaderd. 
Anderzijds besteden de bestuursleden ruim aandacht en tijd aan het beoordelen van 
(hulp)vragen ofwel verzoeken vanuit de instelling(en) waarvoor de stichting is opgericht

Voor meer gerichte informatie wordt verwezen naar het jaarverslag van de stichting. 

3. Werving van fondsen

De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier 
zoals tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. De bestaande contacten met
de diverse donateurs en maatschappelijke organisaties worden actief onderhouden. 
Naast donaties van donateurs, die een bijdrage geven, ontvangt de stichting jaarlijks een
bijdrage van het Anjerfonds en de plaatselijke 27 MC-club geeft vrij regelmatig een deel 
van het batig saldo van een bingoavond aan de stichting. In 2013 werd de stichting 
tevens een gedeelte van een erfenis toebedeeld.

Voor meer gerichte informatie wordt verwezen naar het financieel jaarverslag van de 
stichting. 

4. Beheer van fondsen

De fondsen van Vrienden Talma Haven zijn bescheiden en worden beheerd door de 
stichting zelf. De stichting beheert daartoe een tweetal bankrekeningen bij de Rabobank. 

Jaarlijks worden enkele duizenden euro’s geworven en zo direct mogelijk besteed 
(gerichte doelen en zo min mogelijk vertraging). De beheerkosten zijn minimaal en 
hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboekingskosten.
Er worden geen vacatiegelden aan de bestuursleden uitgekeerd.  

5. Besteding van fondsen

De besteding van fondsen gebeurt in overleg met en op verzoek van de in het bestuur 
zitting hebbende vertegenwoordig(st)er van het verzorgingstehuis Talma Haven dan wel 
de namens ’t Kompas aangewezen vertegenwoordig(st)er. Heel af en toe onderneemt het
bestuur van de stichting zelf initiatieven, maar over het algemeen worden de verzoeken 
van de instellingen afgewacht.

6. Rechtsvorm, inschrijving, fiscaalnummer, jaarverslagen en 
contactgegevens

Vrienden van Talma Haven en ’t Kompas is een stichting en is ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel te Lelystad onder nummer 41246704, als Stichting Vrienden Talma 
Haven, adres Rotholm 29, 8321 DG  URK.



Het bestuur bestaat uit vertegenwoordig(st)ers vanuit diverse kerkelijke denominaties 
danwel andere (maatschappelijke) kringen en kent naast een voorzitter; 
Mevrouw S. Hellinga-Visser, een secretaris; mevrouw J. Bakker-Meun en een 
penningmeester; mevrouw R. Boxen-van Slooten, alsmede een zestal algemeen 
bestuursleden, te weten; de dames W. Hakvoort-van Leer, M. Pereboom-den Dulk, 
D. van Urk-Romkes, M.L. Tol-van Zwol, W. ten Napel-Korf (vertegenwoordigster Talma 
Haven) en H. Fleer-Kwast (vertegenwoordigster ’t Kompas).

Het fiscaal nummer van de stichting is 802761884.

Jaarverslagen worden op schriftelijke wijze onder de donateurs verspreid en sinds
1 januari 2014 op de website van Talma Haven verder openbaar gemaakt.
Het bestuur draagt er zorg voor dat de meest actuele jaarverslagen binnen zes maanden 
na afsluiting van het boekjaar via de website voor een ieder toegankelijk zijn.


