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Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Grote Vriend. Dit beleidsplan heeft betrekking 

op het beleid in de jaren 2013 en 2014.  

 

 

 

OPRICHTING 

Stichting Grote Vriend, statutair gevestigd te Krimpen aan den IJssel,  is opgericht op 

13 maart 2012. 

 

 

 

DOELSTELLING 

In de statuten is de doelstelling als volgt verwoord: De stichting heeft ten doel, zulks 

ten algemene nutte: 

- aan personen die financieel en/of lichamelijk niet in staat zijn op vakantie te gaan, 

voor een bepaalde periode (gratis) een vakantiewoning ter beschikking te stellen met 

als doel het bieden van een positieve impuls en in voorkomende gevallen het uit het 

isolement halen van deze personen; 

- anderszins verdere initiatieven te nemen en/of te ondersteunen welke vergelijkbaar 

zijn met het voorgaande omschreven doel; 

- (financiële) middelen ter beschikking te stellen aan algemeen nut beogende 

instellingen en/of sociaal belang behartigende instellingen, die erop gericht zijn dat hun 

middelen op een zodanige wijze ingezet worden, dat daarbij hulp wordt geboden aan 

personen die financieel en/of lichamelijk hulpbehoevend zijn, alles in de ruime zin des 

woords, zulks met inachtneming van het gedachtegoed en de doelstelling van de 

stichting; 

- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste 

zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
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REGISTRATIE 

Stichting Grote Vriend is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van 

Koophandel onder nummer 54899222. 

 

Het fiscaal nummer van Stichting Grote Vriend is 8514.83.665 

 

Contacten met de stichting lopen via het secretariaat: info@grotevriend.com of postbus 

168, 2920 AD  Krimpen aan den IJssel. 

 

 

 

BESTUUR 

Het bestuur van de Stichting Grote Vriend bestaat uit 5 leden. 

 

Te weten: 
- A. Bouw,    voorzitter 
- M. Bouw - de Hoop,   secretaris/penningmeester   
- T. Eikelhof,    bestuurslid 
- E. Bouw,    bestuurslid 
- I. Bouw,    bestuurslid 

 

 

DOEL 

Stichting Grote Vriend heeft ten doel: 

Het verwerven van middelen voor het bieden van een verzorgde dan wel 

gearrangeerde vakantie aan mensen die door financiële en/of lichamelijke problemen 

langdurig niet met vakantie zijn geweest en hier voorlopig ook geen uitzicht op hebben. 

 

Op dit moment worden drie vakantiewoningen ter beschikking gesteld aan de stichting 
(zie onderstaand). Deze woningen kunnen door de stichting worden ingezet voor het 
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uitoefenen van haar activiteiten en realiseren van haar doelstellingen, namelijk het 
verzorgen van een gratis vakantie aan haar doelgroep.  
 
Te weten:                

- Boormossel 20, Renesse  
- Kokkel 110, Renesse 
- Oosterscheldelaan 41, Kamperland 

 
Op langere termijn wil de stichting uitbreiden naar meerdere woningen om te voorzien 

in de vraag/behoefte van de doelgroep. Dit willen we realiseren door andere 

particulieren/instellingen de mogelijkheid te geven hun vakantiewoning gratis ter 

beschikking te stellen die voor bovenstaand doel gebruikt kunnen worden.    

 

 

ACTIVITEITEN 

- Stichting Grote Vriend heeft een website www.grotevriend.com. Via deze 

website kunnen  personen voorgedragen  worden door derden voor een door 

de stichting gearrangeerde dan wel verzorgde vakantie.  

- Ook andere stichtingen (zoals Slachtofferhulp, KiKa, Voedselbank, etc.) kunnen 

Stichting Grote Vriend inschakelen om mensen voor te dragen voor een door 

de stichting gearrangeerde dan wel verzorgde vakantie.   

 

 

FONDSWERVING 

Stichting Grote Vriend beoogt niet het maken van winst. 

 

Donaties tijdens diverse te organiseren activiteiten en het in ontvangst nemen van 

giften. 

 

De eerste vijf jaar zal de familie Bouw jaarlijks 25.000 euro schenken aan de stichting. 
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BEHEER EN BESTEDING VAN HET VERMOGEN 

- De bestuurders van Stichting Grote Vriend genieten geen beloning of 
vergoeding bij uitoefening van activiteiten namens de stichting. 

- De penningmeester doet betaling aan crediteuren welke levering hebben 
gedaan. 

- Stichting Grote Vriend zorgt voor het financieel jaarverslag. 
- De stichting beheert rekening 1300.22.497 (Rabobank, op naam van Stichting 

Grote Vriend) 
- Donateurs ondersteunen Stichting Grote Vriend financieel door eenmalige of 

periodieke bijdragen.  
- Donateurs ondersteunen Stichting Grote Vriend door inbreng van hun 

vakantiewoning. 
 

 

 

 

De voorzitter                                             De secretaris/penningmeester 

 

 

 

A. Bouw                                                    M. Bouw - de Hoop 

 

  

 


