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Stichting Spe Gaudentes

Doel: De stichting heeft als doel
• met het Evangelie van Jesus Christus als een boodschap, die de totaliteit van het menselijk bestaan omvat en verandert, present te zijn in de
samenleving waar ook ter wereld,
- het in de ruimste zin van het woord vormen en begeleiden van personen bij het gestalte geven aan de roeping van de gemeente van Christus ten
opzicht van God en de wereld, zulks in communautair verband,
- het aangaan van relaties met andere rechtspersonen of het oprichten van dergelijke rechtspersonen en deze te ondersteunen in de ruimste zin van
het woord, om in samenwerking met deze gelieerde rechtspersonen het Evangelie van ezus Christus concreet present te stellen,
- het toezicht houden op het beleid van en op de algemene gang van zaken in de aan de stichting gelieerde stichtingen, evenals het uitoefenen van
die taken en bevoegdheden die in de statuten van de gelieerde stichtingen eventueel aan de raad van toezicht zijn opgedragen of toegekend
- De stichting beoogt niet het maken van winst

Bestuursleden:
Corinne de Klerk: voorzitter
Andrea Fenwick Srnith: lid
Fr. Rolf Boiten: lid
Lyke Florentinus —Boiten: secretaris



Stichting Kruispost

Doel: De stichting stelt zich ten doel het als algemeen nut beogende instelling, op initiatief van en in samenwerking met Stichting Spe Gaudentes (hierna te
noemen: SSG en de aan SSG gelieerde stichtingen, op het terrein van de gezondheidszorg werkprojecten te realiseren of te helpen realiseren.
2. De in het eerste ~id genoemde doelstelling is een concretisering van de doelstelling om met het Evangelie van iezus Christus present te zijn.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.
4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. in de Amsterdamse binnenstad een medisch centrum te stichten en te exploiteren, waar in de zin van de doelstelling medische en psychosociale -hulp
wordt verleend;
b. het verlenen van steun aan personen en instellingen die dezelfde doelstelling trachten te verwerkelijken,
c. het verrichten va9 alle andere handelingen welke aan het doel dienstig kunnen zijn.

Bestuursleden:
Johan Wytema: vocrzitter
Joost de Weichs de Wenne: penningmeester (financiële controle, verantwoording en begro ing)
Michiel Quarles: lid, (portefeuille PR)
Wi lem Budde: lid, (portefeuille medische kwaliteit en medewerkers)
Lyke Florentinus Boften lid namens de communiteit (portefeuille fondswerving en externe contacten)

Geen product afspraak met gemeente Amsterdam i.z. maatschappelijk werk
Wel een subsidie verantwoording zonder productiedefinitie i.z. medische zorg



Stichting Oudezijds 100
Doel: De stichting stelt zich ten doel het als algemeen nut beogende instelling, op init atief van en in samenwerking met Stichting Spe Gaudentes (hierna
te noemen: SSG) en de aan 550 gelieerde stichtingen, op het terrein van sociale, geestelijke en materiele zorg werkprojecten te realiseren of te helpen
realiseren.
2 Dein het eerste lid genoemde doelstelling is een concretisering v n de doel steil ng 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 vorm van een gemeenschap van hulpverleners en zorgbehoevenden een gemeenschap
op te bouwen, waar in de zin van de doelstelrng zorg wordt verleend, waaronder wordt begrepen:
a. het verlenen van steun aan personen en instellingen die dezelfde doelstelling trachten te verwezenlijken;
b. het verlenen van steun ten behoeve van de geestelijke vorming alsmede het verstrekken van hiertoe dienende leningen;
c. de al. dan niet duurzame verzorging en verpleging van zieken, bejaarden, invaliden en minderjarigen, zowel in als buiten inrichtingen en tehuizen;
d. het tegen een redelijke vergoeding verschaffen van huisvesting aan gezinnen en personen die ten gevolge van woningnood geen passend onderkomen
kunnen vinden, alsmede andere behoeftigen,
e. het verschaffen van huisvesting aan gezinnen en personen in het kader van begeleid wonen;
f. het uitoefenen of doen uitoefenen van de voogdij, de duurzame verzorging, opvoeding en belangenbehartiging ten behoeve van minderjarigen zulks in
de ruimste zin des woords;
g. het bieden van geestelijke en/of materiele steun aan studerenden en anderen die opgeleid worden of wensen te worden voor een ambacht, beroep,
functie of enige tak van kunst of wetenschap,
h. het bieden van geestelijke en/of materiele steun aan lichamen die concrete initiatieven nemen, die een soortgelijk doel beogen als dat van de stichting;
i. het verrichten van alle andere handelingen welke aan het doel dienstig kunnen zijn.

Bestuursleden:
François Six: voorzitter
Jan-Willem Heukensfeldt Jansen: penningmeester (financiële controle, verantwoording en begroting)
Florus van Loon: lid (portefeuille HR)
Rk Florentinus: secretaris

Product afspraak met de gemeente Amsterdam i.z. Maatschappelijke opvang (OpStap) en Algemeen maatschappelijk werk (waaronder locatie Kruispost)



Stichting Onderhoudsfonds

Doel: De stichting heeft als doel
• het als algemeen nut beogende instelling mogelijk maken en ondersteunen van het werk van de communiteit Spe Gaudentes, de stichting Stichting
Spe Gaudentes (hierna te noemen: 556) en de aan SSG gelieerde stichtingen, dit alles in de ruimste zin des woords.
- De stichting beoogt niet het maken van winst.
- De stichting tracht haar doel te bereiken door:
- het bijeenbrengen van en beheren van geldelijke middelen verkregen uit schenkingen, subsidies en geldieningen, teneinde uit de revenuen de
kosten van onderhoud van alle onroerende goederen toebehorend aan de aan SSG gelieerde stichtingen, conform door externe deskundigen
opgestelde meerjaren onderhoudsbegrotingen, te financieren.
- het verlenen van steun aan personen en instellingen die dezelfde doelstelling trachten te verwerkelijken;
- het verrichten van alle andere handelingen welke aan het doel dienstig kunnen zijn.

Bestuursleden:
P.Stefels: voorzitter
J-W Heukensfeldt Jansen: penningmeester (financiële controle, verantwoording en begroting)
Ii. Florentinus: lid
R.Labadi: lid
L.Florentinus Boiten: lid

F. Six: adviseur
S. Overeynder: adviseur


