
Anbi			gegevens	voor	plaatsing	op	de	internetsite	ultimo	2016	
Naam	Stichting	
	
	

Artikel 1  uit statuten 
Naam en zetel--- 

 
1. Naam stichting  

De stichting draagt de naam: Stichting de Zevenhoek.  
2. Plaats van vestiging  

De stichting is gevestigd te Tilburg 
	

RSIN	nummer	
	

8222 15 901 

Contactgegevens	
	
	

Secretariaat	Stichting	
Thornerbeek	13,		5032		EA		TILBURG	
Email:		info@zevenhoektilburg.nl	

	
Bestuurssamenstelling		

+	
namen		leden	RvT	en	
directie	
	
	

Artikel 5 uit statuten 
 

Bestuursstructuur: de organen 
 
De Stichting kent als organen: 

1. De Raad van Toezicht 
2. De directie 

 
De raad van Toezicht 

Artikel 6 lid 1 uit statuten 
 

De raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf (5) en maximaal zeven 
(7) natuurlijke personen 
 
- Vacature  (voorzitter) 
- Mw. Mariët Keijzer 
- Dhr. Hans van Mens (wnd. Voorzitter) 
- Dhr. Wim Groels 
- Dhr. Paul de Roij 
- Dhr. Rinus de Jong 

 
De directie 

Artikel 16 uit statuten 
 

De omvang en samenstelling van de directie wordt vastgelegd door de 
raad van Toezicht 
 
Marie José Weyden (statutair directeur/zorgmanager) 
Marlies Bodewus (statutair directeur/manager bedrijfsvoering) 
 

Beloningsbeleid	
	
	

Artikel	15		uit	statuten	
 
De leden van de Raad van Toezicht genieten voor hun werkzaamheden 
geen beloning. Eventueel gemaakte onkosten worden vergoed, na 
goedkeuring door de Raad van Toezicht. 
 
 
 

 



Doelstelling 
 
 

 
Artikel 2 uit statuten- 

Doel--- 
1. De stichting heeft als hoofddoel om voor mensen met een (licht) 

verstandelijke beperking: 
a. een kleinschalige woonruimte te laten bouwen en in stand te 

houden om daarmee te voorzien in een veilige woon- en 
leefomgeving. 

b. met een passend indicatiebesluit van het Centrum 
Indicatiestelling Zorg (CIZ) en soort zorg ‘PGB’ 
(Persoonsgebonden Budget)’, zorg op maat te leveren, conform, 
en passend bij, de indicatiestelling.  

c. Een woonvorm te creëren waarbij individuele zelfstandigheid, 
onderlinge betrokkenheid en maatschappelijke integratie 
belangrijke uitgangspunten zijn, een en ander in de ruimste zin 
van het woord.  

2. De stichting  heeft  als afgeleide doelen al hetgeen in artikel 3 van 
deze statuten wordt aangegeven over de doelrealisatie. 

 
 

Artikel 3 uit statuten 
Doelrealisatie 

De stichting  werkt aan  het verwezenlijken van haar  doel door: 
1. Het vaststellen van het strategisch kader voor de besluiten en 

activiteiten van de stichting, met inachtneming van de maatschappelijke 
omgeving waarin de stichting zich beweegt. 

2. het centraal stellen  van de bewoners  en hun leefomgeving en van 
hun gerechtvaardigde wensen en behoeften bij de zorg- hulp- en 
dienstverlening onder  andere door een  professionele 
ondersteuning en hulp resp. diensten en begeleiding op maat 
zoals verankerd in de zorgvisie van De Zevenhoek; 

3. het werken conform  de vigerende Zorgbrede Governancecode, 
tenzij daarvan gemotiveerd wordt afgeweken. 

4. het dienen van het algemeen belang en nut, conform de regels geldend 
voor een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

5. alle verworven gelden te besteden aan de in artikel 2 van deze statuten 
gestelde doelen. 

6. het scheppen van voorwaarden om te komen tot een evenwichtig en 
samenhangend stelsel van zorg-, dienst- en hulpverlening voor de 
doelgroep. 

7. het voeren van een  sociaal beleid dat gericht is op het scheppen 
van speelruimte, medezeggenschap en 
ontplooiingsmogelijkheden alsmede op het bevorderen van de 
continuïteit  van de werkgelegenheid voor alle medewerkers; 

8. het deelnemen aan  overleg-  en samenwerkingsverbanden op het 
gebied van de doelstelling van de stichting; 

9. het naar  buiten treden ten aanzien van overheden, 
ziektekostenverzekeraars, andere zorgaanbieders, regionale 
samenwerkingsverbanden en andere externe organisaties en 
instanties; 

10. het verrichten van al die activiteiten die overigens rechtstreeks of 
zijdelings verband houden met én kunnen bijdragen aan  de 
verwezenlijking van de doelstelling van de stichting,  daaronder 
begrepen activiteiten inzake financiering  en onroerende zaken; 

 
 
 



Beleidsplan	
	
	

Zie	separaat	document	onder	de	link 

Inhoudelijk	
(jaar)verslag	
	
	
	

	Zie	separaat	jaarverslag		onder	de	link 
 
	

Financieel	
(jaar)verslag	
	
	
	

	Zie	separaat	jaarverslag		onder	de	link 

	


