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1. Het ontstaan van de stichting 
 
In Eindhoven is sinds 2003 ‘Stichting Inloophuis Eindhoven voor mensen met kanker en hun 
naasten, De Eik’, ook genoemd Inloophuis De Eik, gevestigd. Die stichting biedt steun aan 
mensen met kanker en hun naasten, onder meer door een laagdrempelig open huis aan te 
bieden, mogelijkheden voor een contact met lotgenoten te verzorgen en ambulante 
psychosociale zorg in de vorm van een ontmoetingsplaats te bieden. Bij deze stichting, worden 
veel werkzaamheden op vrijwillige basis verricht. Inloophuis De Eik werkt nauw samen met 
partners in de zorgketen in Zuidoost Brabant. 
 
Gebleken is dat Inloophuis De Eik in de afgelopen jaren geconfronteerd wordt met teruglopende 
reserves en teruglopende inkomsten. Steun De Eik is op 8 juni 2018 opgericht om Inloophuis De 
Eik financieel te ondersteunen. 
 

2. Algemene doorstelling van de stichting 
 

De stichting Steun De Eik, verder Steun De Eik, heeft zich ten doel gesteld Inloophuis De Eik in 
financiële zin te ondersteunen. De stichting tracht dit doel te bereiken door fondsen en donateurs 
te werven en hen ertoe te bewegen zich voor een langere termijn, ten minste drie jaar, ertoe te 
verbinden middelen ter beschikking te stellen voor Inloophuis De Eik. Steun De Eik ziet erop toe 
dat deze middelen volledig aan Inloophuis De Eik ten goede komen. Steun De Eik brengt voor 
haar werkzaamheden geen kosten in rekening en streeft ernaar de donaties voor de volle 100% 
aan Inloophuis De Eik ten goede te laten komen. Slechts niet vermijdbare relatief beperkte 
kosten (bankkosten, website en dergelijke) worden binnen Steun De Eik zelf gedragen.  
 
Steun De Eik werkt nauw samen met personen met een groot en sterk netwerk in de regio 
Zuidoost Brabant, en met een zeer goede reputatie. Aan hen wordt gevraagd zich belangeloos in 
te spannen om hun netwerk te gebruiken om personen en bedrijven ertoe te zetten de voor 
Steun De Eik vereiste donaties te verrichten.  
 

3. Organisatorische doelstellingen 
 

Het bestuur bestaat uit drie personen. Het bestuur streeft ernaar om personen met een relevante 
bestuurlijke en financiële achtergrond een bestuurlijke rol te laten vervullen. De bestuurders 
ontvangen geen vergoeding voor hun werk en inzet, evenmin als andere vrijwilligers. 
 

4. Vermogensopbouw en beheer 
 
Steun De Eik onderneemt fondsenwervende activiteiten, teneinde de benodigde middelen voor 
Inloophuis De Eik bijeen te brengen. Er wordt naar gestreefd voldoende fondsen te genereren 
om financiële problemen bij Inloophuis De Eik voor een periode van ten minste drie jaar, en zo 
mogelijk langer, op te lossen. Er zal sprake zijn van enige vermogensopbouw, om ook op de 
langere termijn mogelijkheden te hebben om Inloophuis De Eik te steunen en een reserve te 
hebben bij tegenvallende resultaten in de fondsenwerving en sponsoring in latere jaren. Een 
reserve ten hoogste gelijk aan de behoefte aan sponsoring bij Inloophuis De Eik gedurende een 
periode van twee jaar lijkt redelijk. 
 
Het vermogen van Steun De Eik wordt uitsluitend in liquide vorm aangehouden op een rekening-
courant bij de Rabobank in Eindhoven. Beleggingen in aandelen en/of vastrentende waarden 
worden uitgesloten gelet op de daaraan verbonden risico’s, die voor een stichting met deze 
omvang niet verantwoord zouden zijn.  
 
Bij iedere vergadering wordt aan het bestuur schriftelijk verslag uitgebracht over het resultaat van 
inkomsten en uitgaven aan de hand van een door de penningmeester opgesteld overzicht. 
Tevens wordt een jaarlijks een overzicht gemaakt van te verwachten kosten en uitgaven. Bij de 



jaarlijkse vaststelling van de jaarrekening dient verantwoording te worden afgelegd over het 
gevoerde financiële beleid en dient het bestuur haar goedkeuring hierover uit te spreken en 
wordt de penningmeester gedechargeerd.  
 

5. Communicatie 
 
Steun De Eik streeft ernaar communicatieve lijnen kort te houden. Het bestuur en de vrijwilligers 
die zich bereid hebben verklaard hun netwerk voor Steun De Eik open te stellen, zullen de 
beoogde donateurs rechtstreeks benaderen, schriftelijk en/of mondeling. Gezocht zal worden 
naar donateurs van een goede reputatie, die bereid zijn het doel van de stichting gedurende 
meerdere jaren te ondersteunen. Informatie over Steun De Eik, haar doelstellingen en haar 
donateurs zal via de website www.steundeeik.nl bekend worden gemaakt. Informatie over 
donateurs wordt alleen op verzoek of met instemming van de donateurs op de website geplaatst. 
 

6. Relatie met Inloophuis De Eik 
 
Inloophuis De Eik is een naar Nederlands recht opgerichte stichting, met een erkende ANBI-
status. Het bestuur van de stichting Inloophuis De Eik draagt verantwoordelijkheid over de 
activiteiten van het inloophuis, waarvoor verwezen wordt naar www.inloophuis-de-eik.nl. De 
relatie met inloophuis De Eik beperkt zich tot financiering in de vorm van donaties. Steun De Eik 
zal er op toezien dat deze donaties conform de doelstellingen van Steun De Eik en Inloophuis De 
Eik worden aangewend, en ten goede komen aan de doelgroep van Inloophuis De Eik, personen 
met kanker, hun naasten en hun nabestaanden. 
 

7. Risico’s voor Steun De Eik 
 
Steun De Eik zal zich uitsluitend bezighouden met het werven van fondsen voor Inloophuis De 
Eik. Nu door Steun De Eik nagenoeg geen kosten worden gemaakt, zijn de risico’s beheersbaar 
en overzienbaar.  
 

8. Financiën  
 
Steun De Eik tracht haar middelen te verwerven door rechtstreekse benadering van mogelijke 
donateurs. Daarnaast kan vermogen worden gevormd door het verkrijgen van subsidies, 
erfstellingen, legaten en overige bijdragen. Het vermogen zal worden besteed overeenkomstig 
de doelstelling en er zal niet meer vermogen worden aangehouden dan redelijkerwijs nodig is om 
de continuïteit van de stichting, met het oog op haar doelstelling, te waarborgen. Indien en voor 
zover meer middelen zouden worden verkregen dan voor de doelstelling noodzakelijk, dan zullen 
deze middelen worden aangewend voor het steunen van andere projecten, welke projecten zich 
dienen te richten op het steunen van personen met een oncologische aandoening.  
 

9. Statutair bestuur 
 
Het bestuur van Steun De Eik is als volgt samengesteld:  
 
Eric van Schagen, voorzitter 
Cees Polman, secretaris 
Hugo Nieuwenhuizen, penningmeester 

http://www.steundeeik.nl/
http://www.inloophuis-de-eik.nl/

