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1. Inleiding
In 2020 is de wereld getroffen door een crisis met een enorme impact. Het COVID-19 virus legt grote
delen van de maatschappij stil en treft vele burgers, organisaties en bedrijven zwaar. Alle
maatregelen hebben tot doel om de zorg voor getroffen burgers zo goed mogelijk te laten verlopen.
De zorgverleners van Nederland nemen ten volle hun verantwoordelijkheid, maar lopen niet geringe
risico’s zelf ziek te worden, of zelfs te overlijden. Stichting Zorg na Werken In Coronazorg is opgericht
om deze zorgverleners en hun familie te ondersteunen bij de (financiële) gevolgen van overlijden of
opname op een intensive care.
2. Algemeen
i.

ii.

iii.
iv.

De doelstelling van de stichting is opgenomen in de statuten en luidt als volgt: “De
Stichting heeft ten doel het welzijn te bevorderen van (nabestaanden van) zorgverleners
die ziek worden of komen te overlijden als gevolg van het leveren van COVID-19 zorg en
voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort
en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.”
Het bestuur bestaat thans uit de volgende personen en zijn geregistreerd bij de KvK:
o Marijn Houwert (voorzitter)
o Sander Muijs (vice-voorzitter)
o Marnix van der Feltz (penningmeester)
o Wouter van Dijk (secretaris)
o Marjolein de Jong
o Willem Veerman
o Ruud Scheepers
o Rob Kok
o Anne de Pagter
Thans staan drie van de acht bestuurders geregistreerd bij de KvK. Binnen drie maanden
na oprichting zullen ook de overige bestuurders worden ingeschreven bij de KvK.
De activiteiten van de stichting richten zich, ten eerste, op het verwerven van gelden en
het uitkeren van bijdragen aan natuurlijk personen die voldoen aan de beschrijving als
opgenomen in de doelgroep en, ten tweede, op het mogelijk maken van psychische
nazorg.

3. Beleid en organisatie

De stichting wordt gevormd door haar bestuur. De bestuursleden werken allen onbezoldigd. Zij
vergaderen eenmaal per maand, of zoveel vaker als nodig is. Het bestuur stelt het beleid vast. De
penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële administratie. Twee bestuursleden vormen de
communicatiecommissie. Het bestuur maakt voor de uitvoering van taken zoveel mogelijk gebruik
van vrijwilligers. Voor een aantal zaken laat het bestuur zich ondersteunen en controleren door
professionele partijen. Onder meer bij de verslaglegging en verantwoording (accountant) en het
beheer van de gelden (bank). Het bestuur heeft een Raad van Advies ingesteld. Deze Raad kan het
bestuur gevraagd en ongevraagd van advies dienen.
4. Werving van gelden
De stichting is afhankelijk van giften. Door middel van het onder de aandacht brengen van de
doelstelling, zoveel mogelijk middels ‘free publicity’ alsmede via het netwerk van de bestuursleden
en leden van de raad van advies, wordt de naamsbekendheid vergroot en worden giften geworven
bij overheden, instellingen, organisaties en burgers. Ook beziet het bestuur de inzet van ‘influencers’.
De verkrijging van de giften bepaalt of en in hoeverre de stichting haar doelen kan verwezenlijken.
De stichting heeft de ANBI-status, waardoor de stichting vrij van schenkingsbelasting giften kan
ontvangen en geven.
5. Beheer van gelden
De gelden worden giraal ontvangen, en aangehouden op een bankrekening bij een Nederlandse bank
. Het bestuur streeft naar minimale kosten, en minimale risico’s. De gelden worden zoveel mogelijk
aan de beoogde uitkeringen besteed. Alle opbrengsten worden door de stichting verantwoord in het
boekjaar waarin zij worden ontvangen.
6. Besteding van gelden
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door giften, legaten, hetgeen door erfstelling wordt
verkregen alsmede door andere baten. De gelden worden van de stichting worden aangewend ten
behoeve van de in de statutaire doelstelling van de stichting genoemde personen. Voor zover de
stichting haar vermogen niet direct aanwendt ter nastreving van haar doelstelling, zal zij dit
vermogen aanhouden op de bankrekening, of eventueel defensief beleggen.
De bestuurders ontvangen geen bezoldiging.
7. Financiën
De stichting beschouwt het als haar opdracht om voldoende fondsen en middelen te verwerven om
de in de doelstelling van de statuten genoemde personen zo goed mogelijk te helpen.
De stichting is niet BTW-plichtig en is geen subject voor de vennootschapsbelasting.

