
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Memo Publicatieplicht ANBI over 2015 
 

Adullam is een landelijk opererende, identiteitsgebonden organisatie voor het bieden van zorg en 

begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking. De Bijbel, samen met de Drie Formulieren 

van Enigheid, stempelen die identiteit en zijn het richtsnoer voor onze normen en waarden. 

 

Adullam kent als juridische bestuursvorm een stichting. Naast de overkoepelende Stichting Adullam voor 

Gehandicaptenzorg functioneren een tweetal werkstichtingen: een steunstichting en een zorgstichting. 

Statutair zijn alle stichtingen gevestigd te Barneveld.  

 

Bezoekadres: 

Theaterplein 5 

3772 KX Barneveld 

 

Postadres: 

Postbus 19  

3770 AA Barneveld 

 

T 088 238 55 26 

E info@adullamzorg.nl  

 

 

Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg (SAG) 

Overkoepelende stichting met een ANBI-status welke onder andere gebruikt kan worden voor het verstrekken 

van legaten en nalatenschappen. 

KvK-nummer: 41049399  

IBAN: NL50 RABO 0337 5040 59  

RSIN: 805503730 

ANBI-status sinds: 01-01-2008 

Doelstelling: De stichting heeft ten doel het doen verlenen van verantwoorde zorg en voorts al hetgeen 

hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord. 

 

Stichting Steun Adullam (SSA) 

Steunstichting met een ANBI-status waarbinnen alle fondsenwervende activiteiten plaatsvinden. Deze 

Stichting wordt gebruikt voor de afdracht van giften en verkoopopbrengsten. 

KvK-nummer: 09098942  

IBAN: NL83 RABO 0337 5866 91  

RSIN: 806769853 

ANBI-status sinds: 01-01-2008 

Doelstelling: De stichting stelt zich ten doel de behartiging van de belangen van onder meer mensen met een 

verstandelijke of meervoudige beperking. Meer in het bijzonder stelt de stichting zich ten doel het financieel 

ondersteunen van de activiteiten en/of voorzieningen uitgaande van de statutair te Barneveld gevestigde 

stichtingen: Stichting Zorg Adullam en Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg.  

mailto:info@adullamzorg.nl
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Stichting Zorg Adullam (SZA) 

De zorgstichting waarbinnen de feitelijke zorgverlening plaatsvindt. 

KvK-nummer: 41053643  

IBAN: NL17 RABO 0337 4118 24  

 

Beleidsplan fondsenwerving en bestedingen 
Ten bate van Adullam zijn een groot aantal vrijwilligers vrijwel dagelijks actief in het houden van klein- en 

grootschalige verkoopacties om gelden in te zamelen. Daarbij kan Adullam vertrouwen op een trouwe 

achterban met meer dan 11.500 donateurs die vaak jarenlang een overbetaling doen op het gevraagde 

donatiegeld. Daarnaast wordt Adullam vanuit diverse kerken ondersteund met collecten en andere financiële 

bijdragen. Hiermee maken ze gezamenlijk al meer dan 30 jaar het mooie en verantwoordelijke werk wat 

Adullam uitvoert mogelijk. Er is een werkgroep actief die zorg draagt voor de uitvoering van het 

fondsenwervingsbeleid en steeds werkt aan een uitbreiding van inkomsten.  

 

Grofweg 70% van de geworven gelden worden in 

hetzelfde jaar besteed ten bate van de 

gehandicaptenzorg. Vanwege de bezuinigingen op de 

zorgbudgetten in combinatie met de overheveling van 

zorgtaken van de landelijke overheid naar de 

gemeenten zal vanuit de zorgstichting de komende 

jaren een groter beroep gedaan worden op het 

inbrengen van gelden vanuit fondsenwerving. Het 

percentage te besteden middelen zal de komende 

jaren daarom verder toenemen. 

 

De middelen die ontvangen worden binnen de steunstichting komen binnen de zorgstichting beschikbaar ten 

behoeve van geoormerkte bestemmingen. Veelal gaat het daarbij om specifieke projecten ter verbetering van 

de kwaliteit van de zorgverlening, ter dekking van niet vergoede zorg of als aanvulling op de ontvangen 

zorgbudgetten. Veelal is er een relatie met het identiteitsgebonden karakter van Adullam.  

 

De binnen de Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg ontvangen legaten en nalatenschappen worden 

ingezet om een kwalitatief verantwoord huisvestingsaanbod in stand te houden. Adullam heeft voor haar 

strategieperiode tot en met 2016 diverse plannen voor nieuwbouw van zorgvoorzieningen. Vanwege de 

landelijke spreiding is vaak sprake van relatief kleinschalige huisvestingsprojecten met een gedifferentieerd 

zorgaanbod. Daarnaast wil Adullam investeren in een waardig huisvestingsaanbod dat past bij haar 

identiteitsgebonden doelstellingen. Deze aspecten vragen om aanvullende investeringen die vanuit de eigen 

middelen bekostigd worden. Daaronder vallen ook investeringen om de duurzaamheid van ons vastgoed te 

vergroten, die in verband met de daarop betrekking hebbende kernwaarde duurzaamheid. 

 

Adullam kent op dit moment een goede financiële positie, wat ook blijkt uit de ratio’s, zoals die zijn opgenomen 

in het gepubliceerde Jaardocument 2015 (zie www.jaarverslagenzorg.nl). Zowel de bezuinigingen als de 

investeringsopgave, waarvoor ook externe financiering aangetrokken wordt, zijn van invloed op die financiële 

positie. Adullam zet in haar strategisch beleid in op een goede financiële positie. Verwacht wordt dat op termijn 

de solvabiliteitsratio zal dalen van ruim 70% naar zo’n 40%. Rekening houdend met de diverse ontwikkelingen 

geldt die 40% als ondergrens, waarop de vermogenspositie van Adullam beoordeeld wordt. 

  

http://www.adullamzorg.nl/wgfw
http://www.jaarverslagenzorg.nl/
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Bestuurders 
Adullam kent het Raad van Bestuur/Raad van Toezichtmodel. Dit model is van toepassing voor de Stichting 

Adullam voor Gehandicaptenzorg (ANBI) en voor de Stichting Zorg Adullam. Voor de Stichting Steun Adullam 

is een afwijkend model van toepassing, waarbij de Raad van Toezicht van de beide andere stichtingen als 

bestuur functioneert. De dagelijkse leiding is daar wel in handen van een algemeen directeur. In het 

onderstaande overzicht is weergegeven hoe een en ander formeel geregeld is per 31-12-2015.  

 

Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg (SAG) 

Functie Naam, woonplaats Beloning 

Voorzitter Raad van Toezicht drs. P.A. Zevenbergen, Alblasserdam Onbezoldigd 

Vicevoorzitter Raad van Toezicht ds. D. Heemskerk, Ouderkerk aan den IJssel Onbezoldigd 

Secretaris Raad van Toezicht ir. B.J. van der Vlies, Maartensdijk Onbezoldigd 

Leden Raad van Toezicht 

 

mr. G.B. van Driel RB, Dordrecht 

E. Evink, Oosterwolde 

J.A. Liefaard, Waddinxveen 

dr. J.P. Ottervanger, ’t Harde 

drs. P.H.D. van Ree RA, Lunteren 

J. Tippe AA, Staphorst 

Onbezoldigd 

Raad van Bestuur A. Prins, Woudenberg Eigen regeling  

 

Alle leden van de Raad van Toezicht kunnen gemaakte onkosten declareren. Beloningsgegevens van de 

Raad van bestuur zijn in te zien in de gepubliceerde geconsolideerde jaarrekening 2014 op 

www.jaarverslagenzorg.nl.  

 

Stichting Steun Adullam (SSA) 

Functie Naam, woonplaats Beloning 

Voorzitter Bestuur drs. P.A. Zevenbergen, Alblasserdam Onbezoldigd 

Vicevoorzitter Bestuur ds. D. Heemskerk, Ouderkerk aan den IJssel Onbezoldigd 

secretaris Bestuur ir. B.J. van der Vlies, Maartensdijk Onbezoldigd 

Leden Bestuur 

 

mr. G.B. van Driel RB, Dordrecht 

E. Evink, Oosterwolde 

J.A. Liefaard, Waddinxveen 

dr. J.P. Ottervanger, ’t Harde 

drs. P.H.D. van Ree RA, Lunteren 

J. Tippe AA, Staphorst 

Onbezoldigd 

Algemeen directeur A. Prins, Woudenberg Eigen regeling  

 

Alle leden van het Bestuur kunnen gemaakte onkosten declareren. Beloningsgegevens van de Algemeen 

directeur zijn in te zien in de gepubliceerde geconsolideerde jaarrekening 2015 op www.jaarverslagenzorg.nl.   

  

http://www.jaarverslagenzorg.nl/
http://www.jaarverslagenzorg.nl/
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Verslag over 2015 
Hieronder volgt de projectverantwoording zoals deze in maart 2016 is gepubliceerd in het Adullam Contact.  
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Projecten fondsenwerving 2016 
In 2015 heeft Adullam een begin gemaakt met het benoemen van projecten voor fondsenwerving. In dit 

overzicht vindt u alle projecten voor 2016. Voor dit jaar is een forse toename te zien bij de projecten die de 

directe zorgverlening raken. Zo bestemt Adullam bijna € 175.000 aan het oplossen van zogenoemde 

knelpunten in de zorgverlening. Ook voor de verdere implementatie van ASBM en de ontwikkeling van het 

nieuwe ondersteuningsplan is € 156.700 gereserveerd. We vertrouwen erop dat u het ook in 2016 mogelijk 

maakt om identiteitsgebonden zorg te verlenen aan mensen met een verstandelijke beperking. Van harte 

aanbevolen! 

 

Concrete doelstellingen 

Hieronder staan de diverse projecten met concrete doelstellingen. Hierdoor is het voor u duidelijk wat met welk 

project gerealiseerd wordt. Verder zijn de projecten ook op de website zichtbaar; hierbij is het mogelijk om 

direct een donatie te doen en de voortgang wordt maandelijks bijgewerkt. Op de website is tevens zichtbaar 

welk comité welk project sponsort. Zie hiervoor www.adullamzorg.nl/projecten.  

 

 

 
 

http://www.adullamzorg.nl/projecten
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Financieel verslag  
 

Voor het financieel verslag van beide stichtingen met een ANBI-status wordt verwezen naar de jaarcijfers van 

zowel de Stichting Steun Adullam als de Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg. 

 

 

 

 

https://www.adullamzorg.nl/userfiles/File/Jaarrekening_Stichting__Steun_Adullam_2015_voor_ANBI.pdf
https://www.adullamzorg.nl/userfiles/File/Jaarrekening_Stichting_Adullam_voor_Gehandicaptenzorg_2015_voor_ANBI.pdf

