Beleidsplan Vriendenstichting Antroposofisch Centrum Haarlem
Inleiding
De Vriendenstichting Antroposofisch Centrum Haarlem (hierna: de Vriendenstichting) is opgericht op
19 november 2014 als ‘steunstichting’ ten behoeve van de Stichting Antroposofisch Centrum Haarlem.
De Vriendenstichting is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 61917265. Dit
beleidsplan – dat is goedgekeurd door het stichtingsbestuur – heeft betrekking op de periode 20212022. De periode waarin het centrum, wat verder onder de naam Van Dam Huis zal voortleven, in
gebruik is.
De Vriendenstichting is opgericht ter ondersteuning van de Stichting Antroposofisch Centrum Haarlem
en de daar geïnitieerde en ontwikkelde voorzieningen en activiteiten (zie hierna onder
Stichtingsdoelen). Informatie over de nieuwbouw en de verdere realisering van het Centrum is te
vinden op http://www.antroposofischcentrumhaarlem.info/. Over de activiteiten en voornemens van
de vriendenstichting zie http://www.vrienden-ac-haarlem.info/. Het streven is om deze websites
actueel te houden, wat ook geldt voor de beleidsplannen van beide stichtingen.
Stichtingsbestuur
Het bestuur van de Vriendenstichting bestaat uit de volgende personen:
−
−
−

mevrouw V.M.P. Reijns (voorzitter)
de heer R. van der Ploeg (secretaris en penningmeester)
de heer J.M. Verheul (lid)

Stichtingsdoelen
De doelstellingen van de Vriendenstichting zijn in haar statuten als volgt omschreven:
a. het door middel van fondsenwerving ondersteunen en faciliteren van voorzieningen, activiteiten
en initiatieven die vallen binnen de doelstellingen van de Stichting Antroposofisch Centrum
Haarlem, inzake het verlenen van gezondheidszorg in ruime zin en antroposofische geneeskunde
in het bijzonder en inzake het bevorderen van toegankelijkheid, verheldering en verdieping van
het antroposofisch gedachtengoed;
b. het verrichten van hetgeen met het onder a omschreven doel rechtstreeks of zijdelings verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Deze bepalingen benadrukken de directe relatie van Vriendenstichting tot de Stichting Antroposofisch
Centrum Haarlem, de hoofdstichting die door middel van de Vriendenstichting wordt ondersteund.
Voor de inzet en de activiteiten van deze ondersteuning zijn de statutaire doelstellingen van de
hoofdstichting dan ook richtinggevend en bepalend. Deze doelstellingen zijn statutair als volgt
verwoord:
−
−

het bevorderen en mogelijk maken van de uitoefening van gezondheidszorg in ruime zin en
antroposofische geneeskunde in het bijzonder, geïnspireerd door daarbij horende
geesteswetenschappelijke inzichten;
het bevorderen en initiëren van het antroposofisch werk in Haarlem en omstreken, onder meer
door het geven en/of ter beschikking stellen van informatie, voorlichting en literatuur over het
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antroposofische gedachtengoed en het organiseren en verzorgen van daarmee samenhangende
voordrachten, workshops en bijeenkomsten.
Hoofdtaak op korte termijn
De primair te vervullen taken van de Vriendenstichting liggen op het vlak van de ondersteunende
fondsenwerving. Deze werving is vooral gericht op het aantrekken van giften, maar ook op het mogelijk
maken van donaties, legaten en andere verkrijgingen. Het betreft een primair takenpakket dat
ondersteund wordt door de ANBI-status waarover de stichting beschikt. Die status is vooral van belang
voor de mogelijke fiscale aftrekbaarheid van giften.
De taak van fondsenwerving wordt zinvol en efficiënt vervuld door afstemming met de Stichting
Antroposofisch Centrum Haarlem. Dit bevordert dat de aldaar te prioriteren financierings- en
bestedingswensen inspirerend en motiverend kunnen werken voor potentiële gevers van geldelijke
bijdragen. Daarbij geldt vanzelfsprekend dat de Vriendenstichting niet het maken van winst beoogt,
hetgeen overeen komt met de doelstellingen van beide stichtingen.
Deelneming aan Raad van Toezicht
Op grond van de statuten van de hoofdstichting fungeert een Raad van Toezicht op die stichting. De
Vriendenstichting maakt deel van uit van de Raad van Toezicht, samen met de Vereniging
Werkgemeenschap Therapeuticum Haarlem en de Stichting Antroposofische Gemeenschap Haarlem,
beide belangrijke geledingen van het Centrum. Het toezicht op de hoofdstichting betreft het
bestuursbeleid en de algemene gang van zaken, alsook de bevoegdheid tot goedkeuring van bepaalde
besluiten en tot advisering omtrent overige aangelegenheden die de hoofdstichting betreffen.
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