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Algemene gegevens fonds
Naam

Stichting De Friesland

Nummer Kamer van
Koophandel

5 1 0 9 4 5 0 9

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Sophialaan 50 | Postbus 270 | 8901BB | Leeuwarden

Telefoonnummer

0 6 8 2 0 8 7 1 9 3

E-mailadres

info@stichtingdefriesland.nl

Website (*)

www.stichtingdefriesland.nl

RSIN (**)

8 2 3 0 8 3 7 3 1

Actief in sector (*)

In welke landen
is uw fonds actief? (*)
Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw fonds.

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

De heer Swart

Secretaris

IB 115 - 1Z*1FOL 

Penningmeester
Algemeen bestuurslid

Mevrouw Roersma

Algemeen bestuurslid

Mevrouw Sijtsma

Overige informatie
bestuur (*)

Mevrouw Fijneman, de heer Hofenk, de heer Tanis

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van het fonds. Wat wil
het fonds bereiken?

Stichting De Friesland levert een financiële bijdrage aan het stimuleren van innovatieve
en baanbrekende initiatieven rondom zorg en gezondheid, preventie en vitaliteit, het
ontwikkelen van nieuwe vormen van zorg (o.a. van aanbod-gestuurde zorg naar
vraag-gestuurde zorg), digitale zorg, kwaliteitsverbetering, toegankelijkheid en
betaalbaarheid van zorg en het evalueren van bestaande zorgvormen en –processen.
Toepassing van nieuwe technologieën is hierbij mogelijk.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht het fonds?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

https://www.stichtingdefriesland.nl/doelstelling/verantwoording-en-anbi

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

https://www.stichtingdefriesland.nl/doelstelling/verantwoording-en-anbi
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw fonds vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.stichtingdefriesland.nl/doelstelling/verantwoording-en
-anbi

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

Sinds medio 2021 wordt het bestuur gevormd door:
A: Mevrouw G. Fijneman, de heer S. Hofenk, de heer H. Tanis.
B: De heer R. Swart (voorzitter), mevrouw T. Roersma en mevrouw G. Sijtsma.
Het bestuur is zodanig samengesteld dat alle expertise aanwezig is, die nodig is om
aanvragen voor te ondersteunen projecten te kunnen beoordelen. Bestuurders nemen
zitting in het bestuur op persoonlijke titel, zonder last of ruggenspraak.
Om de onafhankelijkheid van het bestuur ten opzichte van aan haar gelieerde
zorgverzekeraar te borgen, mag het aantal aan De Friesland (Zilveren Kruis) gelieerde
bestuursleden (A-lid) niet groter zijn dan het aantal niet aan Zilveren Kruis gelieerde
bestuursleden (B-lid).
De B-bestuursleden ontvangen een vacatiegeld van € 2.420,- per jaar.
A-leden ontvangen geen vacatiegeld.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

https://www.stichtingdefriesland.nl/doelstelling/verantwoording-en-anbi

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

https://www.stichtingdefriesland.nl/doelstelling/verantwoording-en
-anbi

Open
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Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten

2 0 2 0

Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Baten

Begroting (***)

Rekening

Rekening (*)

2021

2020

2019

Opbrengsten beleggingen

€

Minus: Kosten beleggingen (alle kosten in relatie tot
het beleggen en in het standhouden van het vermogen)

€

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

Overige baten

€

Totale baten

€

€

–
0

+
0

€

€

–

€

€

0

€

€

6.000

€

6.000

€

+

–
0

€

+
0

Lasten
Doelbesteding/giften/donaties

€

€

974.000

€

Personeelskosten

€

€

106.000

€

Huisvestingskosten

€

€

€

Administratiekosten algemeen

€

€

€

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

€

€

ICT kosten

€

€

€

Bestuurskosten

€

€

€

Communicatiekosten

€

€

€

Financiële kosten

€

€

Afschrijvingen

€

€

Overige lasten

€

Totale lasten

€

+

€

€
€

0

+

(*) Optioneel, niet verplicht

€

0

€
€

1.098.000

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

€

18.000

+
0

+
€

-1.092.000

(***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

+
€

0
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef een toelichting
op de staat van baten
en lasten. Geef deze
ook op de begroting
of de voorgenomen
bestedingen.
Of vul de url naar de
jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://www.stichtingdefriesland.nl/doelstelling/verantwoording-en-anbi

https://www.stichtingdefriesland.nl/doelstelling/verantwoording-en
-anbi

Open

