
Gegevens Stichting  

- Stichting Groenhof  

- Gevestigd te Elspeet  

- Datum oprichting: 5 oktober 2020  

- RSIN nummer: 861699841 

Correspondentieadres: St. zorgcentrum Oranjehof, Staverdenseweg 34 8075 AR Elspeet  

E-mail: info@groenhof.org  Website: www.oranjehof.org   

 

Het bestuur van de stichting bestaat uit:  

1. de heer J.J. de Jong, voorzitter;  

2. mevr. H.C.M. Verhoek-van Rijk, secretaris;  

3. mevr. B. Koetsier-van den Berg, penningmeester.  

Vergoedingen 

Het bestuur van Stichting Groenhof ontvangt geen beloning en/of onkostenvergoeding.  

 

1. Doelstelling  

Het opzetten, realiseren en in stand houden van één meerdere kleinschalige woonvoorzieningen 

voor mensen met een verstandelijke-, lichamelijke- of meervoudige beperking. 

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: 

a. het scheppen van voorwaarden die totstandkoming van gemelde woonvoorziening(en) 

bevorderen; 

b. de woonvoorziening(en) in stand te houden door het verlenen van materiële steun, het 

werven van fondsen en het waar mogelijk (doen) ondersteunen van de zorgverlening in 

algemene zin aldaar; 

c. het maken van werkafspraken met de zorgaanbieder omtrent het personeelsbeleid en 

het vrijwilligersbeleid; 

d. het onderhouden van contacten met ouders, verzorgers en/of wettelijk 

vertegenwoordigers van de bewoners van de woonvoorziening; 

e. het toezien op de christelijke levensstijl en levenssfeer van de woonvoorziening; 

f. het adviseren van de manager van de zorgaanbieder inzake zorgverlening binnen de 

woonvoorziening.  

 

De 12 bewoners wonen zelfstandig. Hebben een eigen woning. Deze huren zij van Omnia wonen. 

Vervolgens is er een algemene ruimte. Deze wordt ook verhuurd door Omnia wonen. Nu aan 

Zorgcentrum Oranjehof. Later zal deze huur overgaan naar Stichting Groenhof. De bewoners betalen 

1/12 deel van de huur van de algemene ruimte en servicekosten. De noodzakelijke zorg voor de 

bewoners wordt georganiseerd door Stichting Groenhof. De uitvoering van de zorg is uitbesteed aan 

's Heeren Loo. De kosten van deze zorgverlening worden door de bewoners betaald uit hun 

persoonsgebonden budgetten. Stichting Groenhof zorgt voor betaling van huur, servicekosten en 
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zorg aan de betreffende organisaties. Daarnaast voert Stichting Groenhof haar beleid uit zoals  hier 

wordt beschreven.  

 

2. Begroting  2021  

                                                BEGROTING 2021  
 

INKOMSTEN 
1. PGB / Toewijzingen WMO             €259.200,- 
 
2. opbrengst Servicekosten              €     6.336,- 
 
3  opbrengst Huur voor alg. ruimte    €  7.632,-        
 
4. Opbrengsten extra subsidie           € 44.000,-  
    Wooninitiatief  
 
5. opbrengsten uit fondsen/acties    € 10.000,- 
     Collectes v kerken   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         ------------------- 
                            
Totaal                                               € 327.168  
 

UITGAVEN  
1.  Kosten zorg  
-’s Heeren Loo                                €   280.000,-  
 
2. Kosten bereikbaarheid / 24 uursnabijheid: 
-vergoeding vrijwilligers              €    10.500,- 
-kosten apparatuur                      €          550,-   
-kosten abonnement                   €          840,- 
-kosten personele inzet               €     13.000,- 
 
3. Kosten huur alg. ruimte             €     7.481,-  
    Verzekering                                  €        648,- 
     Elekt. / water                               €     2.736,- 
 
4. Algemene kosten 
- website                                             € 1.500,- 
 
4. Kosten Stichting  
- statuten                                            €     600,-                
- Werving personeel                         €  1.600,. 
 
5.Onvoorziene kosten                      €  7.000,-    
 
                                                          _________   
 
 
 Totaal                                                  € 326.455,-- 
           

 

 

 

 

 

 


