
 

 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 
Bij de belastingdienst staan  twee stichtingen  geregistreerd  als een algemeen nut beogende 
instelling (afgekort: ANBI), te weten: 
1. Stichting Het Laar 
2. Stichting Vrienden van Het Laar 
 
Giften 
Indien u via een ‘gift1 uw blijk van waardering wil uiten voor de geleverde zorg- en dienstverlening 
en/of het functioneren van Het Laar in het algemeen, kan dat. De gelden die via giften op het 
rekeningnummer van Stichting Het Laar of Stichting Vrienden van Het Laar worden gestort, 
gebruikt Het Laar om extra’s aan te schaffen die buiten de normale zorg- en dienstverlening 
vallen. Zaken die zorgen voor een nog prettigere woon- en leefomgeving.   
Een gift komt niet alleen ten goede aan het welzijn van de bewoners van Het Laar. Ook voor de 
schenker kan dit aantrekkelijk zijn. Stichting Het Laar en Stichting Vrienden van Het Laar zijn door 
de Belastingdienst aangewezen als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Wie aan zo’n 
instelling geld schenkt mag dit, onder bepaalde omstandigheden, aftrekken van de belasting. 
Hieronder treft u van de twee ANBI’s de nodige informatie: 
 
1     Stichting Het Laar 
1.a  De naam  
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant onder de naam Stichting Het 
Laar. De stichting is opgericht op 17 januari 1975. De naam van de vestiging is Het Laar. 
 
1.b Het fiscaalnummer en overige nummers 
Het fiscaalnummer van Stichting Het Laar is: 0038.37.816  
Het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel Brabant is: 41095453 
Het IBAN-nummer is:  NL85INGB0680680276 
 
1.c De contactgegevens 
Bezoekadres:  Generaal Winkelmanstraat 175, 5025 XG, Tilburg 
Postadres:  Postbus 6044, 5002 AA, Tilburg 
Telefoonnummer: 013-4657700  
Faxnummer: 013-4657701 
Internetadres:  www.hetlaar.nl 
E-mailadres: info@hetlaar.nl 
 
1.d De samenstelling van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht 
Raad van Bestuur: 
 Naam:  van Huijkelom – van Iersel, J.G.A.M.  

Titel:  Directeur 
Bevoegdheid: Alleen/zelfstandig bevoegd 

 
 
 

                                                           
1
 Voor ‘gift’ kan ook gelezen worden: subsidies, donaties, bijdragen, erfstellingen, legaten, gekweekte 

renten, inkomsten uit hoofde van verleende diensten of wegens verrichte andere activiteiten, alle andere 
haar toevallende baten. 

http://www.hetlaar.nl/
mailto:info@hetlaar.nl


 

 

Raad van Toezicht: 
 Naam:  Sennema, P.                       

Titel:  Voorzitter Raad van Toezicht 
 Naam:  Van den Einden, E.W.T. 

Titel:  Lid Raad van Toezicht 
 Naam:  De Groot, J.I.                        

Titel:  Lid Raad van Toezicht 
 Naam:  Van Haaren, C.P.M.W. 

Titel:  Lid Raad van Toezicht 
 Naam:  De Vries, E.                        

Titel:  Lid Raad van Toezicht 
 
1.e Doelstelling 
Stichting Het Laar heeft  ten doel het (doen) verlenen van goede zorg aan ouderen en voorts al 
hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de 
ruimste zin van het woord. De Stichting stelt zich voorts ten doel, zonder het oogmerk winst te 
behalen, de huisvesting van ouderen, het aanbieden van diensten die kunnen bijdragen aan het 
welbevinden van cliënten, het tegen een vergoeding ter beschikking stellen van ruimten en 
verhuur van appartementen voor ouderenhuisvesting, alles in de ruimste zin van het woord.      
 
1.f Het beloningsbeleid        
De salariëring van de Raad van Bestuur geschiedt conform de regelgeving Wet Normering 
Topinkomens (WNT).  De vergoeding voor de leden van de Raad van Toezicht sluit hierbij aan. 
 
1.g Een verslag van de uitgeoefende activiteiten 
Het Laar brengt, conform de wettelijke Regeling verslaggeving WTZi, een jaarverantwoording uit. 
Deze is voor iedereen vrij toegankelijk en te raadplegen op www.jaarverslagenzorg.nl en 
www.hetlaar.nl.  
 
1.h Financiële verantwoording 
Zie jaarrekening op www.jaarverslagenzorg.nl en www.hetlaar.nl.  
 
J.G.A.M. van Huijkelom – van Iersel, Raad van Bestuur Het Laar.   
 
2     Stichting Vrienden van Het Laar 
2.a  De naam  
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant onder de naam Stichting 
Vrienden van Het Laar. De stichting is opgericht op 4 september 1990.  
 
2.b Het fiscaalnummer en overige nummers 
Het fiscaalnummer van Stichting Vrienden van Het Laar is: 0083.00.264  
Het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel Brabant is: 41097500 
Het IBAN-nummer is:  NL19RABO0191275468 
 
2.c  De contactgegevens 
Bezoekadres:  Generaal Winkelmanstraat 175, 5025 XG, Tilburg 
Postadres: Postbus 6044, 5002 AA, Tilburg 

http://www.jaarverslagenzorg.nl/
http://www.jaarverslagenzorg.nl/


 

 

Telefoonnummer: 013-4657700 
Faxnummer: 013-4657701 
Internetadres:  www.hetlaar.nl 
E-mailadres:  vrienden@hetlaar.nl 
 
2.d De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden 
Het bestuur van de Stichting Vrienden van Het Laar is als volgt samengesteld: 
 Naam:  Kroot – van Haren, A.H.A.M.                                                                                                         

Titel:  Voorzitter 
Bevoegdheid:  Alleen/zelfstandig bevoegd  

 Naam:   Laros – van Hoof, C.P.H.                                                                                                          
Bevoegdheid: Alleen/zelfstandig bevoegd 
Titel:  Penningmeester   

 Naam:  Van Broekhoven – Philipsen, I.J.L.      
Bevoegdheid: Alleen/zelfstandig bevoegd 
Titel:  Secretaris  

 
2.e  Doelstelling 
De Stichting heeft ten doel het bieden van voorzieningen en activiteiten aan bewoners van 
Stichting Het Laar waarin de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) niet voorzien, maar waar wel behoefte aan bestaat. Het 
betreft vooral voorzieningen die gericht zijn op het bieden van ontspanning en recreatie. De 
Stichting draagt positief bij aan het welbevinden van bewoners van Stichting Het Laar. De 
Stichting tracht haar doel te bereiken door het ontplooien van activiteiten gericht op het 
verwerven van middelen, in de ruimste zin des woords, welke aan de uitvoering van het gestelde 
doel dienstig kunnen worden gemaakt.  
De Stichting Vrienden van Het Laar is opgericht om bewoners, naasten of andere partijen die via 
een ‘gift’ hun blijk van waardering willen uiten voor de geleverde zorg- en dienstverlening en/of 
het functioneren van Het Laar in het algemeen, hiertoe in staat te stellen. De stichting beheert het 
geld dat op deze wijze uit ‘giften’ is verkregen. 
  
2.f  Het beloningsbeleid        
De bestuursleden van Stichting Vrienden van Het Laar zijn onbezoldigd. Dit betekent dat zij hun 
werkzaamheden voor de stichting zonder financiële tegemoetkoming verrichten. 
 
2.g  Een verslag van de uitgeoefende activiteiten 
Jaarlijks vindt een bestuursvergadering plaats. Tijdens deze vergadering wordt gesproken over het 
functioneren van de Stichting Vrienden van Het Laar. Hiervan worden notulen gemaakt. Eén van 
de terugkerende onderwerpen is de besteding van de middelen. Doordat één van de 
bestuursleden van Stichting Vrienden van Het Laar participeert in de cliëntenraad van Stichting 
Het Laar is gewaarborgd dat de belangen van de bewoners van Het Laar goed behartigd worden. 
Indien gewenst zijn de notulen van de Stichting, bij het directiesecretariaat van Het Laar, in te 
zien. 
 
 
 
 

http://www.hetlaar.nl/


 

 

2.h  Financiële verantwoording 
Een vast agendapunt van de jaarlijkse bestuursvergadering is de vaststelling van de jaarrekening 
van Stichting Vrienden van Het Laar. Sinds haar oprichting in 1990 zijn er jaarrekeningen 
opgesteld. De jaarrekening is bij het directiesecretariaat van Het Laar in te zien. 
 
A.H.A.M. Kroot – van Haren, voorzitter bestuur Stichting Vrienden van Het Laar.                                                                


