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Inleiding 

Steunstichting Ancora Salvӑrii is opgericht op 24 juli 2009 te Nieuwerkerk aan den IJssel en statutair 

gevestigd te Gouda.  

De stichting is gehuisvest op het adres: 

Wielewaalstraat 24 

2802 EC Gouda 

Email: info@stichtingancora.nl 

Website: www.stichtingancora.nl 

Banknummer: NL19RABO0155697129 

Op 19 augustus 2009 is de stichting door de Belastingdienst aangemerkt als instelling, zoals bedoeld 

in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956. Dit wordt ook wel genoemd een Algemeen Nut 

Beogende Instelling (ANBI). Het voordeel van deze erkenning is: 

• een ANBI kan een vrijstelling van schenkings- of successierecht verkrijgen voor schenkingen 

en erfenissen die zij ontvangt; 

• particulieren kunnen een giftenaftrek verkrijgen voor de inkomstenbelasting, als zij giften 

doen aan een ANBI. Dit geldt ook voor bedrijven voor de vennootschapsbelasting.  

 

Bestuur  

Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 

• Maaske Treurniet, voorzitter 

• Joke Zuidema, penningmeester 

• Fred Jonker, secretaris 

• Kees Drost 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de door hen uit te voeren werkzaamheden. 

 

Doelstelling stichting 

In de stichtingsakte van 24 juli 2009 staat het doel als volgt omschreven: 

1. het algemeen belang dienen door het leveren van een bijdrage aan het maatschappelijk, 

cultureel, sociaal en moreel welzijn van de gemeenschap en wel met name door: 

o het bieden van hulp aan mensen die in moeilijkheden zijn, ongeacht ras, religie, 

nationaliteit etcetera. Speciaal wordt hulp geboden aan personen met een handicap of 

chronische ziekte, 

o en /of het doen van ideële uitkeringen, speciaal door het doen van uitkering(en) en geven 

van steun aan Stichting “Ancora Salvӑrii” en voorts al hetgeen met een en ander  
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rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 

ruimste zin des woords. 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het kanaliseren, organiseren 

en/of begeleiden van acties en het verwerven en beschikbaar stellen van know-how en alle 

andere dienstige middelen die tot verwezenlijking van het doel kunnen bijdragen. 

3. De stichting heeft geen winstoogmerk. Een eventuele winst kan uitsluitend worden 

aangewend ten bate van een ingevolge artikel 1 van het Vrijstellingsbesluit 

vennootschapsbelasting vrijgesteld lichaam of een algemeen maatschappelijk belang. 

 

Werkwijze stichting 

De stichting ondersteunt met name de werkzaamheden van Stichting Ancora Salvӑrii. Deze stichting 

is  opgericht in  2002 en gevestigd in  Iaşi, gelegen in het  oosten van Roemenië. Deze stichting komt 

–vanuit christelijke grondslag– met haar projecten mensen met een handicap en hun familie te hulp. 

Daartoe beheert zij een dagcentrum in Iaşi en een speelcentrum in Strunga (55 km van Iaşi). 

Inmiddels zijn activiteiten gestart in Moldavië om ook daar mensen met een handicap en hun familie 

te hulp te komen. De doelgroep waar Stichting Ancora Salvӑrii zich op richt zijn kinderen en 

jongvolwassenen die een verstandelijke en/of lichamelijke beperking hebben en daarom geen 

onderwijs kunnen volgen alsmede chronisch zieken. 

 

Om deze ondersteuning aan Stichting Ancora Salvӑrii te realiseren kent de stichting de volgende 

werkwijze: 

• Fondswerving in Nederland. 

• Geven van voorlichting aan kerken, scholen, etcetera. 

• Hulp bieden aan verzoeken vanuit Stichting Ancora Salvӑrii om ondersteuning in de vorm van 

bijvoorbeeld specialistische hulpmiddelen. 

  

Wijze van fondsenwerving 

Het werven van noodzakelijke financiële middelen geschiedt op verschillende manieren:  

• Werven van donaties van particulieren en bedrijven. 

• Bedrijven en particulieren verbinden acties aan evenementen als opening, jubilea, afscheid, 

verjaardagen enzovoort. De opbrengst is voor de stichting. 

• Kerkgenootschappen, scholen, serviceclubs als Rotary en Lions, verenigingen en particulieren 

voeren acties, om bepaalde projecten van de stichting te ondersteunen. 

• Ontvangst van legaten en overige schenkingen. 

• Cofinanciering van projecten door instanties. 

• Andere subsidies en bijdragen in projecten. 
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PR en promotie 

De activiteiten van Steunstichting Ancora Salvӑrii zijn van groot belang voor de werkzaamheden van 

de Stichting Ancora Salvӑrii in Roemenië. Om een constante hulpverlening te waarborgen is 

draagvlak nodig. Voorlichting en promotie zijn daarvoor van groot belang. Daarom is het 

noodzakelijk, dat regelmatig naar buiten wordt getreden. Dit gebeurt op verschillende manieren: 

• Relatie met de pers (in brede zin) onderhouden. 

• Informatie in woord en beeld geven op scholen, bij verenigingen, serviceclubs, bedrijven, 

kerken, etcetera.  

• Via de website (www.stichtingancora.nl), het eerste kennismakingsmedium van het publiek 

met de stichting. 

 

Vertrouwen in de toekomst 

Steunstichting Ancora Salvӑrii is van groot belang voor de voortzetting van de activiteiten van 

Stichting Ancora Salvӑrii. Deze laatstgenoemde stichting geeft ondersteuning aan mensen die 

moeite hebben om in hun eigen levensonderhoud te voorzien en levert zo een bijdrage aan de 

levensvreugde van mensen die door ziekte of handicaps beperkt worden in hun mogelijkheden. 

Om dit alles te kunnen voortzetten zijn middelen nodig. Het beleid van Steunstichting Ancora Salvӑrii 

is er daarom op gericht om de financiële continuïteit voor de toekomst te kunnen waarborgen.  

Tot slot: met Gods hulp zullen we ook in de komende jaren de goede werken in dankbaarheid mogen 

voortzetten! 

 

 

Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 21 maart 2022.  

 


