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1. Algemene informatie 
 

1.1. Statutaire naam 
De statutaire naam van de stichting is Stichting Steun Roessingh. 

 
1.2. Doelstelling van de Stichting Steun Roessingh 

De stichting heeft ten doel het zich inzetten voor het welzijn van alle patiënten van de 
stichting: Stichting Revalidatiecentrum Roessingh, met zetel te Enschede, 
kantoorhoudende Roessinghsbleekweg 33, 7522 AH Enschede, handelsregister 
41027866, centrum voor revalidatie, jong en oud alsmede hun familie, een en ander in de 
ruimste zin van het woord alsmede het financieel ondersteunen van Stichting 
Revalidatiecentrum Roessingh. 

 
1.3. Juridische structuur 

Stichting Steun Roessingh is een stichting met een ANBI-status. 
 

1.4. Statutenwijzigingen 
De oprichtingsakte van de Stichting Steun Roessingh is gepasseerd op 15 oktober 2019. 
Sindsdien heeft er geen statutenwijziging plaatsgevonden. 
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2. Activiteiten  
 

2.1. ANBI-status 
Het bestuur van de Stichting Steun Roessingh heeft zich in 2019 bezig gehouden met het 
voorbereiden van de aanvraag voor een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende 
Instellingen) bij de Belastingdienst. Inmiddels is de ANBI-status met terugwerkende 
kracht vanaf 15 oktober 2019 toegewezen. 
 

2.2. Beleidsplan 
In het verslagjaar is een beleidsplan geschreven voor de periode 2019 – 2024. Het 
beleidsplan is door het bestuur vastgesteld. 
 
In het beleidsplan wordt aandacht besteed aan: 

• de doelstelling van de stichting; 

• de te verrichten werkzaamheden van de stichting 

• het beheer en de besteding van het vermogen van de stichting. 
 

2.3. Aanvragen financiële ondersteuning 
In 2019 zijn aanvraagformulieren ontworpen voor aanvragen tot € 500,-- en aanvragen 
boven € 500,--.  
 
In 2020 zijn onderstaande aanvragen ingediend en gehonoreerd: 
- Aanvraag voor een ZeroG. Investeringskosten € 260.150,-- 
De aanvraag werd gehonoreerd tot een maximumbedrag van €225.000,-- all-in. 
. 
- Aanvraag voor opstartbedrag Kinderadviesraad. Algemene kosten € 1.500,-- 
Het bestuur kende een eenmalig opstartbedrag van € 1.500,-- toe. 
 
- Aanvraag voor snelle EVO-verstrekking. Investeringskosten €9.973,50. 
De aanvraag wordt gehonoreerd voor €9.150,-- 
 
- Aanvraag voor bijdrage aan hockey-rolstoel voor € 5.000.— 
Dit verzoek wordt door Stichting Steun Roessingh voorgelegd aan Stichting Bijzondere 
Noden Enschede.  
 
- Ontvangen donatie €2.500,-- met als bestemming Roessingh Riders. 
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3. Financiële positie 
 

De stichting heeft geen winstoogmerk en houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs 
nodig is voor de verwezenlijking van het doel van de stichting (artikel 2 lid 3 statuten) 
 
Het initieel vermogen (1,2 miljoen euro) van de stichting komt voort uit de opheffing van 
Stichting Hulpfonds Roessingh.  
 
De komende 5 jaren 2019-2024 wordt het initieel vermogen, op basis van een jaarplan, besteed 
in 5 gelijke tranches van circa 0,2 miljoen euro per jaar.  
 
Het vermogen wordt aangevuld met opbrengsten uit subsidies, giften, legaten alsmede andere 
baten zodat de jaarlijks te besteden middelen vanaf 2024 circa 0,1 miljoen euro per jaar 
bedragen.  
 
Het aan te houden vermogen als continuïteitsreserve bedraagt vanaf 2024 maximaal 0,3 
miljoen euro.  
 
Het bestuur voert een administratie van de vermogenstoestand van de stichting op zodanige 
wijze dat daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige 
wijze, te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. 
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4. Informatie met betrekking tot het bestuur 
 

Conform de statuten dient het bestuur van de stichting uit tenminste drie personen te bestaan, 
waarvan één persoon op voordracht van Stichting Revalidatiecentrum Roessingh. 
 
Het bestuur bestond per 31 december 2019 uit de volgende personen: 

• R.W.L. Spanjers, voorzitter 

• N. Bongers, secretaris 

• M. Luizink, penningmeester 
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5. Toekomstparagraaf 
 

5.1. Algemeen 
Het initieel vermogen (1,2 miljoen euro) van de stichting komt voort uit de opheffing van 
Stichting Hulpfonds Roessingh.  
 
De komende vijf jaren 2019-2024 wordt het initieel vermogen, op basis van een jaarplan, 
besteed in 5 gelijke tranches van circa 0,2 miljoen euro per jaar.  
 
Het vermogen wordt aangevuld met opbrengsten uit subsidies, giften, legaten alsmede 
andere baten zodat de jaarlijks te besteden middelen vanaf 2024 circa 0,1 miljoen euro 
per jaar bedragen.  
 
Het aan te houden vermogen als continuïteitsreserve bedraagt vanaf 2024 maximaal 
0,3 miljoen euro.  

 
5.2. Jaarplan 

De Stichting Steun Roessingh is eind 2019 gestart; er is geen jaarplan voor 2019 
opgesteld. 

 
5.3. Dankwoord  

Stichting Steun Roessingh is het bestuur van Stichting Hulpfonds Roessingh zeer 
dankbaar voor het beschikbaar stellen van substantiële middelen om onze doelstellingen 
voor de komende vijf jaar te kunnen verwezenlijken. 


