ANBI gegevens solicare
1. Naam:
a. Stichting tot bevordering gezondheidszorg in ontwikkelingslanden
b. Gevestigd te Heerlen
c. Opgericht 13 juli 1979
2. Adresgegevens:
a. Zuyderland Solicare Postbus 5500 6130 MB Sittard-Geleen
b. Henri Dunantstraat 5 6419 PC HEERLEN
c. E-mail Secretaris: chris.van.wesel@home.nl
3. Statutaire doelstelling:
a. De Stichting heeft ten doel om projecten in de ontwikkelingslanden, liggende
op het terrein van de gezondheidszorg, te initiëren en/of te steunen,
uitgaande van de gedachte medeverantwoordelijkheid te willen dragen voor
de ontwikkeling van de gezondheidszorg in de ontwikkelingslanden en voorts
al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn.
b. De Stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door middel van
overdracht van kennis, deskundige inbreng en materiële middelen.
4. RSIN of fiscaal nummer: 8166.82.823 Inschrijving Kamer van Koophandel nummer:
41 07 09 83
5. Actueel beleidsplan: Zie hiervoor de “Visie Solicare”.
6. Bestuurssamenstelling:
a. Dagelijks bestuur:
i. Stef Petit, voorzitter
ii. Chris van Wesel, secretaris
iii. Bram Elffers, penningmeester
b. Bestuursleden:
i. Hanneke Hamers
ii. Paul Erven
7. Beloningsbeleid:
a. Solicare kent geen werknemers, uitsluitend bestuursleden, die als vrijwilliger
meewerken aan de activiteiten van Solicare. De beloning van bestuursleden is
geregeld in het huishoudelijk reglement:
i. bestuursleden zijn gerechtigd privé gedane of voorgeschoten uitgaven en
gereden kilometers te declareren.
ii. voor declaraties wordt de betreffende nota of factuur aan de
penningmeester overhandigd.
iii. bestuursleden zijn niet gerechtigd vacatiegeld te declareren of zich op
andere wijzen voor hun inspanningen en/of tijdsbesteding te laten

compenseren”. In 2016 heeft geen van de bestuursleden gebruik
gemaakt van de mogelijkheid onkosten te declareren.

8. Criteria voor steunverlening
Het bestuur hanteert bij de verlening van bijdragen aan projecten de volgende criteria: Naast
gezondheidszorg vallen ook aspecten van hygiëne, preventie, voorlichting en drinkwater in
andere sectoren, bijvoorbeeld vluchtelingenhulp en weeshuizen onder de werkingssfeer van
de Stichting.
Voorwaarden zijn:
i. locale uitvoering.
ii. betrokkenheid van Nederlandse Gezondheidszorg, bij voorkeur in
relatie met Atrium medisch centrum Parkstad.
iii. toetsbaarheid van de besteding van gelden.
iv. terugkoppeling van het resultaat van activiteiten naar onze achterban.
v. een relatie met medewerkers en specialisten en andere professionals
binnen Zuyderland medisch centrum, of hun kinderen.

9. Actueel verslag van de activiteiten en Financieel verslag: Zie hiervoor bijgevoegd
Financieel verslag 2016.

