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   RÖPCKE-ZWEERS ZIEKENHUIS     ZORGCENTRUM CLARA FEYOENA HEEM     ZORGCENTRUM OOSTLOORN 
   POLIKLINIEK DE VELTSTROOM    ZORGCENTRUM ALEIDA KRAMER      ZORGCENTRUM ’T WELGELEGEN 
   POLIKINIEK OMMEN    ZORGCENTRUM MARSCH-KRUSERBRINK     ZORGCENTRUM OLDENHAGHEN 
   POLIKLINIEK WESTERHAAR      ZORGCENTRUM SCHOUTENHOF II      ZORGCENTRUM NIJENHAGHEN 
   POLIKLINIEK SLAGHAREN               ZORGCENTRUM ‘T VLIERHUIS 

 

 

 

 

 

 

 ANBI – gegevens 2019 

 
 

Naam  St. Vrienden van de Saxenburgh Groep te Hardenberg 
 
 

Fiscaal nummer 8153 14 917 
 
 

Contactgegevens St. Vrienden  van de Saxenburgh Groep 
 Postbus 1 
 7770 AA  HARDENBERG 
 
 

Bestuurssamenstelling mw. W. Bult, voorzitter dhr. A. Slot, secretaris 
 willemienbult@hotmail.com  arendslot@hotmail.com 
 
 dhr. A.M. Kolthof, penningmeester dhr. K. van Hulst, algemeen adjunct 
 a.kolthof@sxb.nl klaasvanhulst@planet.nl 
 
 mw. E. Eggens, bestuurslid mw. F. Schuldink-de Vries, bestuurslid 
 eefke.eggens@gmail.com froukje@schuldink.nu 
  
 mw. A.A. Meulman, bestuurslid dhr. T. van der Veen, bestuurslid 
 bmeul81@hetnet.nl teunvanderveen@gmail.com 
 
 dhr. G. Westerhof, bestuurslid  
 geert@westerhofdesign.nl   
 
 

Beleidsplan zie afzonderlijke bijlage 
 
 

Beloningsbeleid de bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden,  
zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun 
functie gemaakte kosten 

 
 

Doelstelling de stichting heeft ten doel uitsluitend en alleen het ondersteunen van de 
diverse locaties van de te Hardenberg gevestigde ‘St. Saxenburgh Groep’ 
waarbij zij het woon- en leefklimaat van bewoners, patiënten en cliënten wil 
bevorderen.  

 
  

Verslag activiteiten 2019 Het bestuur is tien keer in vergadering bijeen geweest. 
 Naast fondsenwerving staan veelal de verschillende aanvragen vanuit de  
 Saxenburgh Groep op de agenda. Dit jaar lag de focus hierbij op de nieuwbouw 
 van het ziekenhuis Saxenburgh Medisch Centrum.  
 Daarnaast werden er contacten onderhouden met diverse instanties maar ook 
 het organiseren van acties of het participeren hierin met als doel jaarlijks 
 voldoende middelen bij elkaar te krijgen.  
 
 

Financiële verantwoording zie afzonderlijke bijlage 
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