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1) Inleiding 
Op 10 februari 2017 is de Vriendenstichting ‘In het moment’ opgericht.  
Deels als steunstichting voor de extra activiteiten die plaatsvinden bij “in het moment”* 
welke niet vergoed worden.  En deels als stichting ter ondersteuning van projecten die 
rechtstreeks verband houden met dementie. Zoals het organiseren en mogelijk maken van 
cursussen voor mantelzorgers, het opleiden van vrijwilligers en zorgverleners en het 
faciliteren van een bibliotheek t.b.v. de mantelzorgers dementie. Uitgangspunt hierbij is 
onder andere een beter begrip te ontwikkelen voor de mens met dementie zodat men 
beter kan omgaan met de wisselingen in gedrag en stemmingen van de zorgvrager met 
dementie. 

* ‘In het moment’ is een organisatie die zich bezig houdt met belevingsgerichte 
dagbesteding voor mensen met een vorm van dementie in de omgeving 
Driebergen(www.inhetmoment.nl). 

De missie 
De Vriendenstichting ’In het moment’ ondersteunt het streven de kwaliteit en zin van het 
leven voor mensen met dementie, zo lang als het kan, zo hoog mogelijk te houden.  

2) Doelstelling en beleid 
Het door de Vriendenstichting ’In het moment’ te voeren beleid concentreert zich op haar 
statutaire doelstelling.     
De stichting heeft als doel: 
1. Het financieel ondersteunen van “In het moment”, een project van kleinschalige en 
laagdrempelige dagbesteding voor mensen met dementie, gevestigd in Driebergen-
Rijsenburg. Daartoe zal de stichting de benodigde financiële middelen bijeenbrengen en 
activiteiten verrichten die daarmee verband houden of daartoe bevorderlijk zijn, 
waaronder: 
– het financieel ondersteunen van activiteiten gericht op beleving door middel van 
beeldende kunst en muziek, contact met de natuur en bewegen;  
– het financieel ondersteunen van de inzet van vrijwilligers bij de dagbesteding;  
– het financieel ondersteunen van activiteiten die ondersteunend zijn voor mantelzorgers 
van deelnemers aan de dagbesteding In het moment en mantelzorgers van mensen met 
dementie. 
2.Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel 
uitmaken van organen van de stichting. 
3.De stichting beoogt het algemeen nut. 
4.De stichting heeft geen winstoogmerk.
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3) De werkzaamheden van de Vriendenstichting ‘In het moment’. 
De werkzaamheden van de Vriendenstichting ‘In het moment’ bestaan uit het genereren 
van financiën en de inzet van middelen en kennis waarmee de Vriendenstichting ‘In het 
moment’ en de met haar samenwerkende partijen de algemeen nut beogende 
onderdelen van doelstellingen en visie(s) ten uitvoer kan brengen.  

Concreet bestaan de werkzaamheden uit; 
- Subsidie aanvragen 
- Beheer van financiën 
- Beoordelen van financiële ondersteuningsaanvragen van “In het moment” en andere  
    instellingen die zich bezig houden met dementie zorg. 
- Actief meedoen met de werving van gelden 
- Bedenken van acties om gelden te werven 
- Het geven van voorlichting over het doel van de stichting 
- Het verzorgen van publicaties 
- Het faciliteren/financieren van cursussen voor mantelzorgers, vrijwilligers en 

zorgverleners voor mensen met dementie 
- Het aciliteren/financieren van workshops en educatieve- en voorlichtingsdagen voor 

mantelzorgers, familie van dementerende, vrijwilligers en zorgverleners voor mensen 
met dementie 

- Het faciliteren/financieren van literatuur over dementie t.b.v. de mantelzorgers, 
vrijwilligers en mantelzorgers in de vorm van een bibliotheek 

- Het faciliteren/financieren van professionele ondersteuning aan mantelzorgers voor 
mensen met  dementie 

De werkzaamheden voor de Vriendenstichting ‘In het moment’ worden verricht door het 
bestuur en door derden die door het bestuur zijn  ingeschakeld. De bestuursleden 
ontvangen geen beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden.  
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4) Werven ven gelden. 
De Vriendenstichting ‘In het moment’ zal haar kennis en netwerk aanwenden om gelden te 
werven. Dit geschiedt ondermeer door het benaderen van particulieren, overheden, 
instellingen en/of andere fondsen voor bijdragen, subsidies, schenkingen en legaten. Het 
bestuur van de Vriendenstichting ‘In het moment’ zal er op toezien dat de kosten die 
worden gemaakt voor het werven van gelden in redelijke verhouding staan tot de 
inkomsten. 
Voor het jaar 2017 staan de volgende activiteiten gepland voor de werving van gelden 
- aanvragen van subsidies 
- werven van bijdrage bij de Rotary en middenstand 
- vrijwillige donaties van vrienden van de Vriendenstichting ’In het moment’, particulieren 
  en familieleden dementerende  
- verkoop van kerstkaarten (gemaakt door deelnemers “in het moment’) 
- verkoop van katoenen tassen 
- het doen van klussen waarvan de opbrengst gestort wordt op de rekening van de  
  stichting 

5) het beheer van het vermogen van de Vriendenstichting ’In het moment’ 
Het beheer van het vermogen berust bij het bestuur van de Vriendenstichting ’In het 
moment’. Middels de samenstelling van het bestuur van de Vriendenstichting ’In het 
moment’ zal de aanwezigheid van financiële expertise in het bestuur worden geborgd. 
De financiële organisatie en administratie van de Vriendenstichting ’In het moment’ wordt 
ingericht op de manier zoals in de statuten bepaald. De jaarrekening met toelichting wordt 
opgesteld door de penningmeester van de Vriendenstichting ’In het moment’ en 
gecontroleerd door een registeraccountant. Alle opbrengsten en kosten van de 
Vriendenstichting ’In het moment’ worden in beginsel verantwoord in de periode waarop 
zij betrekking hebben. Door de Vriendenstichting ’In het moment’ is een bankrekening 
geopend bij SNS-bank. Bestuursleden van de Vriendenstichting ’In het moment’ 
ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 
Tot het vermogen van de stichting zijn bestemd: 
a. hetgeen verkregen wordt uit schenkingen, erfstellingen en legaten;  
b. donaties, subsidies en andere bijdragen; 
c. opbrengsten uit vermogen; 
d. alle andere inkomsten al dan niet verkregen door eigen activiteiten. 
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6) Besteding van het vermogen van de Vriendenstichting ’In het moment’ 
In de komende beleidsperiode zal de Vriendenstichting ’In het moment’ haar vermogen 
vooral aanwenden voor het verlenen van financiële steun aan de in de bijlage 
(vriendenstichting prognose) genoemde werkzaamheden.    
  
Alle bestedingen van het vermogen van de Vriendenstichting ’In het moment’ moeten 
unaniem door het bestuur worden goedgekeurd en vastgelegd. Tevens dienen deze in 
overeenstemming te zijn met de statuten en het doel van de Vriendenstichting ’In het 
moment’ Het bestuur komt hiervoor periodiek bij elkaar en/of communiceert hierover via 
email. 

Elk jaar worden de inkomsten en uitgaven gepubliceerd op 
www.vriendenstichtinginhetmoment.nl 

De vermogenstoestand van de Vriendenstichting ’In het moment’ worden zodanig digitaal 
in de cloud opgeslagen dat op ieder moment de rechten en plichten van de 
Vriendenstichting ’In het moment’ kunnen worden ingezien. 
Mochten er baten zijn bij een ontbinding van de Vriendenstichting ’In het moment’ dan zal 
het bestuur de bestemming bepalen. Deze moet in overeenstemming zijn met het doel 
van de stichting en t.b.v. een algemeen nut beogende instelling (zie ook oprichtingsakte). 

7) Rechtsvorm,inschrijving Kamer van Koophandel en fiscaal nummer 
De Vriendenstichting ’In het moment’ is een stichting en ingeschreven in de Kamer van     
Koophandel te Utrecht onder nummer 68059493 vestigingsadres Sint Jakobsstraat 300, 
Utrecht.  
Het fiscale nummer van de Vriendenstichting ’In het moment’ is 8572.84.769 

Het bestuur van Vriendenstichting ’In het moment’ bestaat  bij aanvang van deze 
beleidsperiode uit 3 bestuursleden; 
-  Mevrouw Akke van der Want, Voorzitter  
-  de heer Gerard Verheggen, Secretaris  
-  de heer Aart de Kruijf, Penningmeester
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