
Naam van de instelling: 
Stichting vrienden Talma Haven (KvK) of Stichting vrienden Talma Haven, het Dok en Kompas

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) of het fiscaal nummer: 
41246704

De contactgegevens van de instelling
Zorgcentrum Talma Urk
Ankerplaats 2
8321 RT  Urk
0527-681735

Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
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.

De hoofdlijnen van het beleidsplan
De ‘Stichting Vrienden van Talma Haven en ’t Kompas’ heeft als doel om daar waar de regulier financiën ontoereikend 
zijn een helpende hand te bieden en de cliënten dat ‘extra’ te geven. De stichting wil het algemeen welzijn van de 
bewoners van Talma Haven en ’t Kompas bevorderen.

De functie van de bestuurders
Voorzitter:  Sietske Hellinga-Visser
Notulist/secretaris: Wilhelmina Hakvoort-van Leer
Penningmeester: Roelofje Marjanne Boxen-van Slooten
Secretaris:  Jacoba Bakker-Meun
Overige leden:  Mirjam Lydia Tol-van Zwol
   Dirkje van Urk-Romkes
   Willie ten Napel-Korf
   Harmpje Fleer-Kwast

De namen van de bestuurders
Raad van Bestuur Wilfred Muller

Het beloningsbeleid
Geen beloning, vrijwilligers
Medewerkers worden beloond volgens CAO VVT.
Bestuurder wordt beloond volgende WNT. 

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Een financiële verantwoording
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