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Inleiding
Dit beleidsplan ziet op de periode vanaf het jaar 2015. Periodiek zullen aanvullingen op dit document
worden aangebracht zodat dit document continu als leidraad gehanteerd kan worden door het
huidige en opvolgende bestuur.

Mevrouw C. van Tol-Verhagen
Voorzitter van Stichting Kuria
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Statutaire doelstelling / werkzaamheden
Het doel conform de statuten van Stichting Kuria is:
A. de bevordering van het bieden van christelijke gastvrijheid en verzorging aan mensen die aan een
ongeneeslijke ziekte lijden en zich op het sterven moeten voorbereiden en de bevordering van
het ondersteunen en aanvullen van bestaande mogelijkheden van zorg in eigen thuissituaties van
mensen die in de laatste fase van hun leven verkeren, door activiteiten van stichtingen waarmee
Stichting Kuria een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan;
B. het in verband met het in dit artikel onder sub a genoemde doelstelling verwerven,
vervreemden, beheren, verhuren en exploiteren van registergoederen en het beheren en
beleggen van vermogen;
C. het in verband met het in dit artikel onder sub a genoemde doelstelling werven van fondsen en
middelen die direct ten goede komen aan stichtingen waarmee Stichting Kuria een
samenwerkingsovereenkomst heeft afgesloten en het doen van donaties, al dan niet uit hoofde
van garantstellingen aan deze stichtingen.
Stichting Kuria bewerkstelligt de voorgenoemde doelstellingen door fondswerving met als doel het
ondersteunen van Stichting Kuria Zorg en Stichting Vrijwilligers Kuria. De activiteiten van Stichting
Kuria Zorg bestaan uit de exploitatie van het hospice aan het Valeriusplein te Amsterdam. Stichting
Vrijwilligers Kuria biedt buddyzorg door ondersteuning van vrijwilligers bij mensen thuis. Stichting
Kuria ontvangt voor deze activiteiten donaties van particulieren, organisaties, kerkgenootschappen
en gemeenten.
Stichting Kuria heeft thans het bloot eigendom van de onroerende zaken aan het Valeriusplein te
Amsterdam. Per 24 april 2024 zal het bloot eigendom van de onroerende zaken bij Stichting Kuria
aangroeien tot vol eigendom. Tot die datum huurt zij de onroerende zaken van de vruchtgebruiker.
Stichting Kuria verhuurt de onroerende zaken aan Stichting Kuria Zorg en Stichting Vrijwilligers Kuria
tegen dezelfde huurprijs als waarvoor zij het huurt.

Algemene gegevens
Rechtsvorm:

Stichting

Statutaire naam:

Stichting Kuria

Statutaire zetel:

Amsterdam

Adres:

Valeriusplein 6, 1075 BG te Amsterdam

KvK nummer:

41210776

RSIN nummer:

8007.87.444
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Bestuur
Het bestuur van Stichting Kuria bestaat uit drie leden, te weten:




Mevrouw C. Verhagen
De heer G.S. Sijpestein
De heer E.B. Mulder

Voorzitter
Bestuurslid
Bestuurslid

Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt het bestuur zich naar het doel en het belang
van de stichting. Het bestuur is zodanig samengesteld dat de bestuurders ten opzichte van elkaar, de
dagelijkse en algemene leiding van de stichting en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch
kunnen opereren.
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
De leden van het bestuur hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun
functie in redelijkheid gemaakte kosten. Alle eventuele aan de bestuurders betaalde vergoedingen
zullen als zodanig in de jaarrekening van de stichting worden opgenomen en toegelicht.

Vermogensbeheer:
Het vermogen van de stichting kan enkel gebruikt worden overeenkomstig de statutaire
doelomschrijving.
Geen van de bestuurders kan over het vermogen van Stichting Kuria beschikken als ware het eigen
vermogen.

Werving van gelden
Stichting Kuria verricht diverse activiteiten met als doelstelling het werven van gelden en/of andere
middelen om een vermogen op te bouwen waarmee de zorgactiviteiten van de gelieerde stichtingen
bekostigd kunnen worden.
De boodschap die bij de giftgever moet blijven hangen, is dat de activiteiten van Stichting Kuria nog
onvoldoende zijn gefinancierd. Dit kan aan de hand van verschillende onderdelen worden uitgelegd,
zoals:
 Wat is palliatieve zorg?
 Voor wie is palliatieve zorg bedoeld?
 Waarom schiet de huidige financieringsregeling te kort in de bekostiging van palliatieve zorg?
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Stichting Kuria zal fondsen werven bij:






donateurs;
betrokken (vermogende) particulieren;
kerken;
fondsen;
draagkrachtige nabestaanden van bewoners van het hospice.

Veel donateurs melden zich aan naar aanleiding van publicaties over Stichting Kuria en de gelieerde
stichtingen in de christelijke pers en/of andere advertenties.
Stichting Kuria organiseert op verzoek voorlichtingsavonden in kerken en verenigingen met als doel
het inzamelen van gelden.

Specifieke fondsen worden doorgaans aangeschreven bij verwachte bijzondere uitgaven, zoals
renovatie en/of vervanging van grote materialen en/of gebouwen.
Stichting Kuria verstuurt tweemaal per jaar een nieuwsbrief aan donateurs, kerken en
belangstellenden over de activiteiten van de stichting. De nieuwsbrief wordt voorzien van een
verzoek om steun en/of een overschrijving van geld aan Stichting Kuria.
Door het bestuur, medewerkers en vrijwilligers wordt op verzoek, op diverse manieren en in diverse
media aandacht gegeven aan en voorlichting gegeven over de activiteiten van Stichting Kuria en de
gelieerde stichtingen.

Aanwending van gelden
De verworven gelden zullen uitsluitend aangewend worden conform de doelstelling van Stichting
Kuria.
In de planperiode van dit beleidplan zal de prioriteit van aanwending van middelen liggen bij de
instandhouding/ verbetering van de infrastructuur van de huisvesting, direct ondersteuning van
projecten op gebied van innovatie en kwaliteitsverbetering en zonodig ten behoeve van de borging
van de continuïteit van zorg.
Jaarlijks bij het vaststellen van de jaarrekening van het voorgaande jaar zal ook een begroting van het
komende jaar worden vastgesteld.
Het jaarverslag en de jaarrekening worden gepubliceerd op de website www.anbiplein.nl en kunnen
door belangstellenden worden gedownload.
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Activiteiten voor toekomst
De wijze en de momenten waarop de fondswerving zal plaatsvinden, wordt periodiek vastgesteld
door het bestuur. De activiteiten die in 2015 en in het verleden zijn uitgevoerd worden
gecontinueerd in de toekomst.
Het bestuur zal voortdurend uitkijken naar nieuwe manieren om de activiteiten van Stichting Kuria
onder de aandacht te brengen. Tevens zal het bestuur blijven trachten voldoende gelden te werven
zodat de activiteiten van de stichting(en) bekostigd kunnen worden.
Geplande activiteiten zijn:
 Het informeren van donateurs, kerken en sponsoren van het werk door middel van de
nieuwsbrief.
 Het op verzoek geven van voorlichting middels presentaties
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