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Gezondheid - Patiënten en families
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

Mw. C. van Tol-Verhagen
Dhr. Drs. E.B. Mulder
Dhr. Drs. G.S. Sijpestein

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, verhuren, beheren 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.

Het beleid van Stichting Kuria is gericht op het realiseren van de (statutaire)
doelstellingen van de stichting.
De eerste doelstelling is gerealiseerd door financiële ondersteuning van activiteiten die
door Stichting Kuria Zorg en Stichting Kuria Vrijwilligers uitgevoerd worden die niet
worden bekostigd door de (lokale) overheid of de zorgverzekeraar, maar die wel van
belang zijn om de kwaliteit van de zorg te realiseren en verder te ontwikkelen.

Instelling verkrijgt haar inkomsten vanuit ontvangen donaties en bijdragen, alsmede
door het beheer van registergoederen en resultaten vanuit vermogensbeheer

Besteding van de inkomsten geschiedt gesciedt conform de grondslagen van de
stichting. Dus stichtingen waarmee stichting Kuria een samenwerkingsovereenkomst
heeft afgesloten en het doen van donaties.
Om deze bestedingen op langere termijn te doen wordt vermogen aangehouden in
liquide middelen en effecten, alsmede in registergoederen

Bij Stichting Kuria kent men geen beloningsbeleid voor de bestuursleden.Wel
ontvangen de bestuursleden een onkostenvergoeding van € 600 per persoon per jaar.

Rechtspersoon kent geen activiteitenverslag, uitgevoerde activiteiten zijn conform de
doelstellingen van de stichting
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