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Algemeen 

 

Werkzaamheden van de stichting 

Het beleid van de stichting richt zich op: 

- Het beheren van het vermogen van de stichting alsmede de geldmiddelen die de 

stichting verkrijgt 

- Het aanwenden van het vermogen ten behoeve van ouderenzorg voor personen 

woonachtig in een accommodatie van de Stichting Hervormde Wooncentra Ede. 

- De aan- en verkoop, ontwikkeling, verhuur of exploitatie en overige 

registergoederen zulks met het oog op realisering van de doelstellingen van de 

SHWE 

- Het verrichten van verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste 

zin verband houden of  daartoe bevorderlijk zijn  

De stichting beoogt daarbij niet het maken van winst. 

 

De geldmiddelen van de stichting  

De geldmiddelen van de stichting kunnen bestaan uit: 

- Bijdragen van hen die met het doel van de stichting sympathiseren. 

- Bijdragen van hen in wier belang de stichting werkzaam is. 

- Subsidies en donaties 

- schenkingen, legaten en erfstellingen 

- alle andere baten 

Nalatenschappen worden door de stichting slechts aanvaard onder het voorrecht van 

boedelbeschrijving. 

 

Vergoeding onkosten bestuursleden 

Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden(artikel 5.6 statuten). Zij 

hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie 

gemaakte kosten, voor zover deze naar redelijkheid zijn gemaakt. 

 

 

Activiteiten SDO 2011 – 2013 

 

In april 2012 is de naam Stichting Vermogensbeheer gewijzigd  in Stichting De Oldenhof 

vanwege de gewijzigde activiteiten. In 2012 zijn vier huurappartementen gelegen aan 

het Oldenhofplantsoen van SHWE aangekocht. In de jaren 2011 -2013 heeft de SDO, in 

nauwe samenwerking met de SHWE, 54 huurappartementen ontwikkelt en gerealiseerd. 

Het hele jaar 2013 zijn er 36 huurappartementen in één complex, De Oldenhof, 

geëxploiteerd. Einde 2013 zijn de laatste 18 huurappartementen aan De Platteelhof 

opgeleverd waarvan er 8 gereserveerd zijn voor huurders met een kleinere portemonnee. 

In deze woningen kan men in aanmerking komen voor een huurtoeslag van de overheid, 

afhankelijk van het vermogen en inkomen van de huurder. 

 

Samenstelling bestuur in 2013: 

 

De heer J.A. Klop (voorzitter) 

De heer W.E. van den Brandt (penningmeester) 

De heer R.J. Cirkel (secretaris) 

Mw. M. de Vos van de Hoef 

Mw. A. J. Maassen - van Steenbeek 

De heer J. Vlastuin 

De heer B. van den Berg 

 



De directie van de SDO werd in 2013 gevoerd door: 

Mw. A. Poolen – van den Brink 


