
Bestuursverslag Stichting ‘Vrienden van de Vrijwilligers 
Palliatieve Terminale Zorg Nederland’ 2021 

 
RISN-nummer 804223300  

Bestuurssamenstelling per 31 december 2021  

Klaas Dirk Bruintjes (voorzitter),  
Maarten Vrolijk (secretaris) en 
Anton Zuure (penningmeester). 
 
Het beloningsbeleid 
De honorering van de voorzitter van het bestuur bedraagt € 0,- per jaar. De honorering van de leden 
van het bestuur bedraagt € 0,- per jaar. De stichting kan voor de voorzitter en de leden van het 
bestuur onkostenregeling treffen.  
 
De doelstelling  
De stichting heeft, met uitsluiting van winstoogmerk, ten doel steun te verlenen aan de activiteiten 
van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg 
Nederland, statutair gevestigd te gemeente Bunnik, ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 30200327 en het bevorderen van de instandhouding 
van deze rechtspersoon, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt 
of daartoe bevorderlijk kan zijn.  
 
Activiteiten 
Bestuursvergaderingen 2021 (2) 
Vanwege de Coronaproblematiek is het bestuur in 2021 niet fysiek bij elkaar geweest. Wel is er 
telefonisch- en emailcontact geweest en hebben de vergadering via beeldbellen plaatsgevonden.  
 
Op 30 maart 2021 heeft het bestuur haar jaarlijkse vergadering gehouden, waaronder: 
1) de vaststelling van het jaarverslag 2020, waarin opgenomen de jaarrekening 2020;  
2) décharge aan het bestuur c.q. de bestuursleden betreffende het handelen gedurende het 
verslagjaar 2020; 
3) benoemingen secretaris en herbenoeming penningmeester (zie hierna); 
4) goedkeuring begroting 2021 en  
5) actualisatie van het rooster van aftreden. 
 
In de vergadering van 22 november 2021 werd vooral behandeld en conform besloten over:  
1) de goedgekeurde begroting 2022; 
2) het verduidelijken c.q. vaststellen van de algemene vrij besteedbare reserve en  
3) het vaststellen van het rooster van herbenoeming. 
 
Bestuurlijke mutaties zijn opgenomen in het handelsregister en tevens is het UBO-register in 2021 
gecompleteerd. 
 
Bijdragen  
In 2021 is door de Stichting Vrienden van VPTZ Nederland geen aanvraag tot bijdrage ontvangen en 
derhalve ook geen specifieke financiële bijdrage geleverd aan de Vereniging VPTZ Nederland te 
Amersfoort.  



 
 
 
 
 
 
 
Bestuur  
Aftredend en herkiesbaar in 2021:  
De heer Vermeulen was in 2021 afredend en niet herkiesbaar. Zijn functie van secretaris werd per 
30-3-2021 overgenomen door de heer Vrolijk. 
De heer Zuure was eveneens in 2021 aftredend en wel herkiesbaar. Zijn functie als penningmeester is 
voor een volgend termijn verlengd. Hierbij past de aantekening dat de heer Zuure deze functie 
qualitate qua bekleedt als bestuurslid van VPTZ Nederland, op grond van artikel 5 lid 2 van de 
vigerende statuten. Zijn bestuurslid bij VPTZ Nederland loopt tot 20 april 2023. 
 
Donateurs  
In 2021 zijn er geen donaties ontvangen. Overigens zijn wij donateurs altijd zeer erkentelijk voor hun 
ondersteuning en zullen hen dat ook persoonlijk laten weten, wanneer de stichting over de 
contactgegevens beschikt. 
 
 
Amersfoort, 25 maart 2022  
 
K-D Bruintjes, voorzitter, M. Vrolijk, secretaris en A. Zuure, penningmeester. 


