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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
ANBI Algemeen

! Algemene gegevens instelling

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

RSIN (**)

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.

Stichting Vrienden van Turiani

Yvonne Geerdink

www.vriendenvanturiani.com

Hugo Klomp

Oosterkade 8F, 9711 RS Groningen

André Kurvers

Ina van Ingen Schenau
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- Primaire sector - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

- Secundaire sector (indien van toepassing) - 

Wieneke Boldewijn

wboldewijn@icloud.com
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! Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de#instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?

Ondersteuning van bestuur, directie en medewerkers van het Turiani Hospital in de 
meest brede zijn van het woord, materieel en immaterieel. Verbetering van de 
materiële en immateriële en sociale leefomstandigheden van de bevolking in de regio 
van het Turiani Hospital

 De	S%ch%ng	Vrienden	van	Turiani	wenst	haar	doelstelling	te	concre%seren	door:
!De	direc%e,	het	managemen:eam	en	de	medewerkers	van	advies	te	dienen	bij	

de	 realisa%e	van	hun	taken	en	verantwoordelijkheden	 in	de	meest	 ruime	zin	
van	het	woord;

!Een	 klankbord	 te	 bieden	 en	 advies	 te	 geven	 bij	 de	 ontwikkeling	 van	 en	 het	
werken	aan	verbeteringen	in	financiën	en	bedrijfsvoering;

! Ondersteuning	te	bieden	en	advies	te	geven	bij	het	werken	aan	de	kwaliteit	
van	bedrijfshulpmiddelen	in	de	breedste	zin	van	het	woord’

!De	ontwikkeling	van	een	adequate	structuur	voor	 infec%epreven%e	(Infec%on	
Control)	in	het	Turiani	Hospital;	

!Training	en	scholing	van	het	management,	artsen	en	verpleegkundigen	van	het	
zieken-huis	 op	 het	 gebied	 van	 preven%e	 en	 behandeling	 van	 ziekenhuis-	 en	
wondinfec%es;	

!De	 verbetering	 van	 de	 kwaliteit	 van	 zorg	 en	 behandeling	 van	 pa%ënten	met	

incidentele en periodieke giften van particulieren en organisaties
Beleidsplan 2020 – 2023
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! Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).

Zie www.vriendenvanturiani.com/jaarverslag 2020 inclusief Jaarrekening                                    
https://vriendenvanturiani.com/wp-content/uploads/2021/04/210305-Jaarverslag-2020-
St.-Vrienden-van-Turiani-versie-1.1.pdf

De verkregen inkomsten worden besteed aan het verstrekken van gelden aan het 
ziekenhuyis in Turiani ten behoeve van:
- de organisatie en de bedrijfsvoering
- zorg en onderwijs
- faciliteiten

https://vriendenvanturiani.com/wie-wij-zijn/

Download het jaarverslag van 2019 
Download het Jaarverslag van 2020

Open

Open
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Activa
Passiva

" 
Balans

+

+
+

+

+

+
+

++

+

Balansdatum

M
ateriële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen &
 

overlopende#activa

Effecten

Liquide m
iddelen

Totaal

–
–

Continuïteitsreserve

Bestem
m

ingsreserve

H
erw

aarderings -
reserve

O
verige reserves

Bestem
m

ingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Im
m

ateriële vaste activa
$

$

$

$
$

$

$
$

$

$
$

$

$
$

$

$
$

$

$
$$$

$

$
$$$

$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

$
$

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenom

en.

851

22.813
23.090

7.500
7.500

20.000

5.420
8.707

14.882

20.000

35.733
39.297

15.733

30.313
30.590

35.733

1.473

16.000

21.824

16.000

23.297

39.297

3
1

1
2

2
0

2
0

31-12-2020
31-12-2019 (*)

31-12-2020
31-12-2019 (*)

zie https://vriendenvanturiani.com
/w

ie-w
ij-zijn/
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# Staat van baten en lasten 

Baten
Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten (omzet)

Subsidies van overheden

Subsidies van andere instellingen zonder winststreven

Overige subsidies

Baten van subsidies

Baten sponsorbijdragen

Giften en donaties van particulieren

Nalatenschappen

Giften

Bijdragen van loterijinstellingen

Financiële baten

Overige giften

Overige baten

$ $

$ $

$ $

$ $

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$ $

$

$

$

$

$

$

+

+

+

+

Som van de baten $ $
+ +

Lasten

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $

$ $Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs)

Verstrekte subsidies & giften

Aankopen en verwervingen

Communicatiekosten

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Afschrijvingen

Financiële lasten

Overige lasten

Saldo van baten en lasten $ $

$ $

$ $
+ +

Som van de lasten

0 0

8.670 6.655

8.670 6.655

1 2

2020 2019 (*)

8.671 6.657

8.742

204

4.503

97

431

-275 1.626

8.946 5.031
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# Staat van baten en lasten (vervolg)

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als hier 
een toelichting in is 
opgenomen.

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

zie https://vriendenvanturiani.com/wie-wij-zijn/

Open


