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Inleiding 
 
De stichting Vrienden van De Archipel is opgericht in 2005 en biedt als zelfstandige stichting 
(financiële) ondersteuning voor het welzijn van de cliënten van Stichting Archipel. 
De Vrienden van De Archipel heeft inkomsten uit giften/schenkingen en/of donaties en 
nalatenschappen. Verkregen van een groeiende groep mensen die het welzijn van de medemens 
belangrijk vindt, en op zoek is naar een doel, ook in de eigen omgeving, dat hen aanspreekt. 
 
ANBI 
Stichting Vrienden van De Archipel valt onder de huidige wet- en regelgeving als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI), op basis van art. 6.33 Wet Inkomstenbelasting 2001. Dat betekent dat 
donateurs van Vrienden van De Archipel hun giften kunnen aftrekken van de inkomsten- of 
vennootschapsbelasting.  
 
Bestuur 
Het bestuur van de Vrienden van De Archipel bestaat alleen uit onbezoldigde vrijwilligers zijnde: 

 Dhr. Hans Wagter, voorzitter 
 Dhr. Bart Zweerts, penningmeester 
 Dhr. Ton van Gerwen, secretaris 

 
Contact 
Karel de Grotelaan 415 
5654 NN Eindhoven 
t 040 265 41 11 
ton.van.gerwen@archipelzorggroep.nl 
 
Bankrekening: IBAN NL14INGB0651092965 t.n.v. Stichting Vrienden van De Archipel te Eindhoven 
KvK: 17184098 
RSIN: 816847800 
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Beleidsplan 2018 - 2022 
 
De fondsen van De Vrienden van De Archipel worden ter beschikking gesteld voor de cliënten van de 
huizen die beheerd worden door Archipel. Hierbij kan gedacht worden aan o.a.: 
 

 Zorgen voor verbetering van woon en leefomstandigheden door ontmoeting en ontspanning; 
 Sfeer verbeterende inrichting in binnen- en buitenruimtes; 
 Zorgen voor audiovisuele middelen en/of verbinding bij gelegenheden of evenementen. 

 
 
Voor de komende jaren stelt de Stichting Vrienden van De Archipel zich een aantal doelen: 

 Jaarlijkse organisatie van het Archipel Muziekconcours (indien Corona het dit jaar toelaat); 
 Tweejaarlijkse ondersteuning aan Kunstinitiatief Van Abbemuseum met cliënten Archipel 

(indien Corona het dit jaar toelaat); 
 Jaarlijkse organisatie van Archipel Vriendendienst: 

 Locaties/ teams/ diensten kunnen jaarlijks in de periode januari – februari een 
aanvraag indienen voor toekenning van maximaal € 5.000 t.b.v. een activiteit met 
cliënten. 

 De Stichting Vrienden van De Archipel kiest, in maart, uit het aanbod een drietal 
activiteiten tot maximaal € 15.000 euro totaal). 

 De ‘winnaars’ hebben in de periode april – december de tijd om de activiteit uit te 
voeren. 

 Het gehele bestuur van de Vrienden van de Archipel zal in 2022 muteren: 
 We zoeken een nieuwe penningmeester voor de Stichting Vrienden van De Archipel 

omdat de huidige penningmeester na vele jaren trouwe dienst heeft aangegeven er 
mee te willen stoppen. Met een interne kandidaat van Archipel zal een 
kennismakingsgesprek worden gevoerd. 

 De voorzitter heeft aangegeven dat zijn termijn van vijf jaar er op zit, hij heeft een 
kandidaat-opvolger gevonden. 

 De huidige secretaris heeft te kennen gegeven met vervroegd pensioen te gaan. Zijn 
opvolger/ster zal de rol van secretaris Vrienden van de Archipel overnemen. In de 
tussentijd tussen vertrek huidige secretaris en aanstelling nieuwe secretaris zal mw. 
Sylvia van Loenhout, bestuursassistent Archipel de taken van secretaris tijdelijk 
waarnemen. 

 Met de opvolgers zal in april een overdrachtsmoment worden gepland. 
 Het bestuur van Vrienden van De Archipel onderzoekt de mogelijkheden tot het aanboren 

van extra ‘bronnen van inkomsten’ voor de stichting; 
 Verzoeken om donaties worden op mogelijkheden bekeken om te ondersteunen 

 
De gelden van de Vrienden van De Archipel komt geheel ten goede aan de cliënten. Donateurs 
kunnen aangeven of een donatie/gift voor een bepaalde locatie bestemd is. Giften etc. gegeven voor 
een bepaald doel/locatie, zullen ook alleen daarvoor maar gebruikt worden. 
 


