Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Catharina Stichting is bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen
nut beogende instelling (afgekort: ANBI).
De naam
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam “CATHARINA
STICHTING”, STICHTING VOOR WONEN, ZORG EN WELZIJN WESTELIJK VOORNE.
Het fiscaalnummer en overige nummers
Het fiscaal nummer, RSIN, van Catharina Stichting is: 8100.52.982
Het nummer bij de Kamer van Koophandel is: 24319534
Het IBAN-nummer is: NL80RABO0350224390
Contactgegevens
Bezoekadres hoofdkantoor: Patrijzenlaan 6, 3233 BR Oostvoorne
Postadres: Postbus 170, 3230 AD Brielle
Telefoonnummer: (0181) 412 555 (tijdens kantooruren)
E-mailadres: info@catharinastichting.nl
De doelstelling
De statuten beschrijven de missie als volgt: “Catharina Stichting is een zorgorganisatie met
als hoofddoelstelling het bieden van verantwoorde zorg en welzijnsdiensten. Verantwoorde
zorg is zorg van goed niveau, die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht
wordt verleend en die afgestemd is op de reële behoefte van de cliënt. Catharina Stichting
verleent zorg en behandeling aan en/of verschaft de gelegenheid tot zorg en behandeling
voor kwetsbare volwassenen en voorts al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord.”
De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
Catharina Stichting is er voor (oudere) bewoners in de regio die behoefte hebben aan goede
en gastvrije intramurale verpleeghuiszorg en thuiszorg in en om de woonzorgcentra. Wij
bieden goede zorg en een breed pakket uitstekende en passende dienstverlening. Daarnaast
wil Catharina Stichting met dienstverlening gericht op welzijn en begeleiding tegemoet
komen aan de behoefte van zelfstandig wonende mensen als het gaat om een zinvolle
dagbesteding en versterking danwel behoud van eigen regie en zelfstandigheid. Catharina
Stichting wil bijdragen aan een sterke sociale steunstructuur in de wijken.
De samenstelling van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht
Raad van Bestuur:
Naam:
de heer drs. J.P.H. (Hans) Biezemans
Titel:
Directeur/bestuurder
Bevoegdheid:
Alleen/zelfstandig bevoegd
Raad van Toezicht:
 Mevrouw A. (Alida) van Kester-Polderman MA MHA, Voorzitter
 De heer mr. G.B. (Giuseppe) Raaphorst, Vice-voorzitter
 Mevrouw A.S. (Arlette) Sprokkereef-Pons
 De heer F.A. (Frank) Beemer
 Mevrouw M. (Matine) van Schie

Het beloningsbeleid
De bezoldiging van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht is conform de regelgeving
Wet Normering Topinkomens (WNT) en is opgenomen in de jaarstukken.
Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
Een verslag van de uitgeoefende activiteiten is opgenomen op de website van Catharina Stichting:
https://www.catharinastichting.nl/over-ons/publicaties-en-folders/
Financiële verantwoording
Catharina Stichting brengt, conform de wettelijke Regeling verslaggeving WTZi, een
jaarrekening uit. Deze is voor iedereen vrij toegankelijk en te raadplegen op Jaarverantwoording
in de zorg.

