De naam van de instelling
Stichting Vrienden van De Trans
Het RSN/fiscaal nummer
RSIN 8053.01.173
De contactgegevens
p/a de penningmeester J. Middeljans
Weerdingerstraat 110,
7815 SH EMMEN
Telefoonnr. (0591) 61 23 26
De doelstelling
1. De stichting heeft ten doel het bevorderen van het welzijn van cliënten van stichting De Trans door
middel van het organiseren en ondersteunen van activiteiten die hiertoe bijdragen.
2. De stichting heeft ten doel het verlenen van geldelijke steun ten behoeve van projecten die kunnen
strekken tot verbetering van het zorg- en dienstverleningsklimaat voor cliënten, vallende onder de
zorg van stichting De Trans en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
3. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door onder meer het werven van fondsen en
subsidies, het voeren, organiseren en stimuleren van acties die beogen de ter zake benodigde
geldmiddelen, goederen en andere zaken te verkrijgen en door alle andere geoorloofde acties.
Het beleidsplan
Voor de komende jaren zullen we trachten de wensen die door de verplegende en verzorgende
afdelingen van De Trans ten behoeve van de cliënten, naar voren worden gebracht voor zover
mogelijk te financieren binnen de voor dat jaar geldende grenzen. Wij streven er naar om bestaande
donateurs meer bij ons werk te betrekken en nieuwe donateurs te interesseren voor de wensen die we
kunnen vervullen.
De functie van de bestuurders
Het bestuur bestaat uit: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een of twee leden.
De namen van de bestuurders
D.H. Althuis-Prins, voorzitter
W. Spoelstra, secretaris
J. Middeljans, penningmeester
H. Hollander, lid
Het beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor het uitoefenen van hun functie.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten
In het jaar 2017 is ten behoeve van de cliënten in Emmen en Nooitgedacht een bedrag van € 7.239,besteed aan de aanschaf van twee Tovertafels en een bank bij de gedenkplek in Nooitgedacht.

Financiële verantwoording 2017

BATEN 2017
erfenis
collecte PKG Emmercompascuum
ontvangen donaties particulieren
rente
Donatie Familievereniging
Giften/collecten

LASTEN 2017
Project 2017 (bankje)
Project2016/2017(tovertafel)
bestuurskosten
acceptgiro's/div
bankkosten
overige kosten
accountantskosten

Per saldo

2017
2000
0
530
50
0
2129

2016
10000
97
965
74
0
150

4709

11286

369
6870
500
3
131
0
345
8218

0
7200
500
192
127
0
329
8348

-3509

2938

