
Algemene gegevens instelling 

 

Naam instelling   Stichting Vrienden van Inloophuis ‘Leven met kanker’ 

Adres    Wilhelminaweg 12 

Postcode   3441 XC 

Woonplaats   Woerden 

 

RSIN    822888270 

KvK inschrijvingsnummer 50710249 

 

Doel instelling 

 

De Stichting heeft ten doel het verlenen van financiële en andere ondersteunende hulp aan Stichting 

Inloophuis ‘Leven met kanker’ en het onder de aandacht brengen van het belang van het verlenen 

van hulp aan mensen die getroffen zijn door de ziekte kanker en hun naasten. 

 

Bestuurssamenstelling 

 

Voorzitter   Mevrouw Marjan Haak 

Secretaris/penningmeester De heer Chris Schalkwijk 

Algemeen bestuurslid  De heer Jos van den Berg 

Algemeen bestuurslid  De heer John van der Meer 

 

Besluiten binnen het bestuur worden genomen met gewone meerderheid van geldig uitgebrachte 

stemmen. De Stichting kan vertegenwoordigd worden door twee gezamenlijk handelende 

bestuursleden. 

 

Beloningsbeleid instelling 

 

Er zijn geen medewerkers in loondienst bij Stichting Vrienden van Inloophuis ‘Leven met kanker’. 

Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding dan wel vacatiegeld voor de verrichte 

werkzaamheden ten behoeve van Stichting Vrienden van Inloophuis ‘Leven met kanker’. Vrijwilligers 

ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 

 

Beleidsplan 

 

Profiel 

 

Stichting Vrienden van Inloophuis ‘Leven met kanker’ verleent financiële en andere ondersteunende 

hulp aan Stichting Inloophuis ‘Leven met kanker’. Ook brengt zij het belang van het verlenen van hulp 

aan mensen die leven met kanker en hun naasten onder de aandacht. 

 

 

 



Werkzaamheden 

 

De Stichting werft financiële middelen ten behoeve van Stichting Inloophuis ‘Leven met kanker’. Zij 

beheert daartoe een donateurbestand en organiseert jaarlijks een collecte. Ook wordt één keer in de 

twee jaar een wandelestafette van 24 uur georganiseerd onder de naam ‘De 24-uur van Woerden’. 

Deze evenementen worden ook gebruikt om voorlichting te geven over de activiteiten van Stichting 

Inloophuis ‘Leven met kanker’. 

 

Werving fondsen 

 

De financiële middelen van de Stichting zijn afkomstig van donateurs, een jaarlijkse collecte, giften, 

legaten en het organiseren van activiteiten zoals ‘De 24-uur van Woerden’. 

 

Beheer fondsen 

 

De fondsen van Stichting Vrienden van Inloophuis ‘Leven met kanker’ worden beheerd door de 

penningmeester. 

 

Besteding fondsen 

 

De fondsen worden ter beschikking gesteld aan Stichting Inloophuis ‘Leven met kanker’. De 

penningmeesters van beide Stichtingen overleggen gezamenlijk over de hoogte van de bijdragen en 

de momenten waarop deze ter beschikking worden gesteld. De uiteindelijke beslissing over de 

besteding van de fondsen ligt bij het bestuur van Stichting Vrienden van Inloophuis ‘Leven met 

kanker’. 

 

  


