Jaarverslag 2018
Stichting Vrienden van het C’est la Vie-Huis
‘t Gooi
Gevestigd gemeente Gooise Meren

Algemene gegevens:
De statutaire naam van de stichting is: Stichting Vrienden van het C’est la Vie-Huis
’t Gooi (hierna te noemen: de stichting) en is gevestigd Gemeente Gooise Meren.
De doelstelling van de stichting is het ondersteunen van het werk van het te
Naarden gevestigde bijna-thuis huis C’est la Vie-Huis ’t Gooi in financiële en
materiële zin. Dit doel tracht de stichting te bereiken door het ter beschikking stellen
van (geld)middelen aan het C’est la Vie-Huis ter verwezenlijking en instandhouding
van voorzieningen voor mensen die in de laatste fase van hun leven zijn. In het C’est
la Vie-Huis worden deze mensen door vrijwilligers en professionals ondersteund bij de
invulling van het persoonlijk zorgplan. Dit gebeurt in een kleinschalige en huiselijke
woonvoorziening, bijna zoals thuis.

Kamer van Koophandel
De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 65314166.
ANBI Status
De stichting is een ANBI-instelling, bekend onder RSIN nummer: 856062145. Dit
betekent dat de overheid de stichting erkent als een algemeen nut beogende
instelling.
Bestuur
In 2018 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. Per 31 december 2018 ziet
het bestuur er als volgt uit:
Wendy Roos: voorzitter
Paula Dasselaar: secretaris
Mireille de Mari: penningmeester
Alide Teekens: algemeen lid
Activiteiten
In 2018 heeft de vriendenstichting een bijdrage geleverd aan diverse activiteiten.
Bij de collecte voor het Oranjefonds, de Gooise goede doelen markt, diverse
vrijwilligersbijeenkomsten, de zomerborrel en de kerstborrel voor vrijwilligers zijn de
bestuursleden actief betrokken geweest en heeft de stichting financiële steun
geboden.
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BATEN
Donaties

6.552

2.861
248

LASTEN
Bank
Cadeautjes vrijwilligers
Doelbesteding

70
1.099
2.918

23
132
780

Resultaat

2.465

2.174

ACTIVA
Liquide middelen

PASSIVA
Eigen vermogen
Crediteuren (kerstborrel)

Staat van baten en lasten

