Gegevens ten behoeve van ANBI Stichting Vrienden van
Kruispost
1. de naam van de instelling
Stichting Vrienden van Kruispost

2. het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden
Informatienummer) of het fiscaal nummer van de instelling
RSIN

805953899

3. de contactgegevens, zoals vestigingsadres, postbus of internetadres
v.d. instelling
Oudezijds Voorburgwal 129
1012 EP Amsterdam
T 020 - 624 90 31
www.kruispost.nl
kruispost@oudezijds100.nl

4. de bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden (tenzij
daarvoor ontheffing is verleend vanwege een reëel veiligheidsrisico)
Voorzitter: J. Wytema
Secretaris: S.B. Sinke
Penningmeester: J. Dooijewaard
Leden: G. Tramper-Stranders
E.L.A. Florentinus-Boiten
Jhr M.L.P. Quarles van Ufford
S. Overeynder

5. het beleidsplan op hoofdlijnen
De stichting Vrienden van Kruispost werft ten behoeve van Stichting Kruispost begunstigers, zowel
instellingen als particulieren. Dit geberut door presentaties, groepsontvangsten, vriendenbrieven en
verspreiding van informatie over Kruispost door het jaarverslag. Zij ondersteunt Sticting Kruispost
door het beschikbaar stellen van liquide middelen in de vorm van een gift of lening.
Een terugkerende actie voor werving is het “Neem een spreekuur voor je rekening”. Iedere twee jaar
worden de vrijwilligers aangezet tot het geven van giften door een persoonlijk cadeautje welke
uitgedeeld wordt aan alle betrokkenen.

6. het beloningsbeleid van het bestuur, werknemers en
vrijwilligers voor zover van toepassing
Bestuursleden ontvangen geen beloning. Er is geen gesalarieerd uitvoerend
personeel.

7.

de doelstelling zoals opgenomen in de statuten van de instelling

1. De Stichting stelt zich ten doel het als algemeen nut beogende instelling, op het terrein van de
gezondheidszorg werkprojecten te realiseren of te helpen realiseren, ook op initiatief van en in
samenwerking met Stichting Spe Gaudentes (hierna te noemen: SSG) en de aan SSG gelieerde
stichtingen.
2. De in het eerste lid genoemde doelstelling is een concretisering van de doelstelling om met het
Evangelie van Jezus Christus present te zijn.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.
4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door in de Amsterdamse binnenstad een
medisch centrum te stichting en te exploiteren, waar in de zin van de doelstelling medische en
psychosociale hulp wordt verleend ; Op dit moment is de meeste hulp gericht op onverzekerden in
Amsterdam, waaronder dak- en thuislozen, ongedocumenteerden en (uitgeprocedeerde)
asielzoekers.

7. een jaarlijks verslag van de uitgeoefende activiteiten of projecten
zie website www.kruispost.nl voor verdere informatie over jaarverslagen en jaarrekeningen

8. een financiële verantwoording (tenminste de balans, de staat van
baten en lasten en een toelichting op alle posten die op de balans en
de staat voorkomen), binnen zes maanden na afloop van ieder jaar en
voor alle jaren waarvan het boekjaar is geëindigd na 31-12-2011.
Zie kruispost.nl voor de financiële verantwoordingen van stichting vrienden van Kruispost

