Naam van ANBI
De Sonnaville stichting
RSIN/Fiscaal nummer
804196850
KVK nummer
41181869
Adres van de instelling
Bernadottelaan 11
3527 GA UTRECHT
Postbus 6001
3503 PA UTRECHT
Omschrijving doelstelling
De statutaire doelstellingen van de stichting zijn als volgt (statuten, artikel 2):
1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van de zorg en de verpleging in het
algemeen, daaronder onder meer begrepen het ondersteunen van rechtspersonen
en instellingen die zich hoofdzakelijk ten doel stellen het verlenen van zorg in de
meest ruime zin van het woord, als mede het bevorderen van de maatschappelijke
en politieke positie van bedoelde rechtspersonen en instellingen en van
verpleegkundigen verzorgenden, dat in de meest ruime zin van het woord.
1
2. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer:
· Verlenen van materiële steun, zoals het geven van subsidies en/of het
verstrekken van gifte, kredieten en leningen;
· Doelmatig beheren van haar middelen, onder meer door het beleggen van
het eigen vermogen in registergoederen, hypothecaire schuldvordering,
effecten en andere vermogenswaarden;
· Verrichtenvan studies en onderzoeken op het gebied van de zorg en de
verpleging;
· (doen)Verbeteren, stimuleren en uitbreiden van opleiding- en
trainingsmogelijkheden oop het gebied van verpleging en zorg;
· Organiseren van symposia en conferenties;
· Al datgene te doen wat rechtstreeks of zijdelings met die doel verband
houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles genomen in de ruimste zin des
woords.
De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
Bestuur en beloningsbeleid
Voorzitter: mw. drs. M.J. Kempff MBA (vanaf 1 juli 2007)
Secretaris: dhr. J. Visser (vanaf 1 januari 2005)
Penningmeester: dhr. drs. J.S. Terlingen RA (vanaf 28 november 2014).
Het bestuur krijgt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. De reiskosten per openbaar
vervoer of met eigen vervoer worden wel vergoed op basis van een declaratie.

Hoofdlijnen beleidsplan
SUBSIDIEBELEID EN SUBSIDIEVERSTREKKING
Het bestuur stelt jaarlijks middelen ter beschikking voor onderzoeken en
dienstverleningen van algemeen nut. Op aanvraag van Nieuwe Unie ’91 ondersteunt het
bestuur verschillende projecten en onderzoeken voor de beroepsgroep verpleging en
verzorging. Het subsidiebeleid van het bestuur en de verstrekking van financiële middelen
is in overeenstemming met de statutaire doelen. Het bestuur heeft voor de aanvraag van
subsidie beleidsregels vastgesteld. Aanvragen dienen te voldoen aan deze regels en
worden getoests aan de statutaire doelstellingen en op algemeen nut.
Financiële verantwoording
De financiële verantwoording is als separaat document op de website te vinden.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten
EVALUATIE PROJECTEN VOORGAANDE JAREN
Het bestuur heeft zich in de bestuursvergaderingen laten informeren over de realisatie en
voortgang van de projecten waarvoor in voorgaande jaren bijdragen zijn toegekend. Dit
betrof de volgende projecten:
•
•
•
•
•

Meer werkplezier € 5.000
Veiliger werken € 4.000
Zorgtopper Nederland € 1.500
Ondersteuning VAR en OR tijdens thematische bijeenkomsten € 3.750
Vepleging en Verzorging Toen en NU € 5.000

Het bestuur heeft aan de hand van de voortgangsverslagen en concrete eindproducten,
zoals bijvoorbeeld brochures en flyers, vastgesteld dat de projecten zijn of worden
uitgevoerd conform de plannen op basis waarvan de donaties door het bestuur zijn
toegezegd.
Het bestuur is tevreden over de bereikte resultaten en spreekt zijn dank uit voor de inzet
van alle betrokkenen.
TOEGEWEZEN SUBSIDIES IN HET BOEKJAAR 2015
In haar vergadering van november 2015 heeft het bestuur, rekening houdend met de
(statutaire) doelstellingen van de stichting, subsidie toegekend aan de volgende
projecten:
•
•
•
•
•

Duidelijk over agressie flyer/strip € 2.500
Verpleging en Verzorging van Toen naar Nu – het vervolg € 4.500
Beroepscode app € 10.000
Informatievoorziening Tuchtrecht € 2.500
Meer werkplezier € 2.500

Bovenstaande toekenningen van in totaal € 22.000 worden in 2016 uitbetaald en in de
jaarrekening 2015 als verplichting opgenomen.

