ANBI Instelling
Naast Zorggroep Tangenborgh zelf hebben ook een tweetal Vriendenstichtingen de zogenaamde ANBI
status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze
zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Denk
hierbij onder andere aan: ontbreken winstoogmerk, eisen ten aanzien van vermogen, integriteitseisen,
de verhouding kosten en bestedingen, beloningsbeleid.
Zorggroep Tangenborgh (officiële naam: Stichting Zorggroep Tangenborgh) is geregistreerd als ANBI. De
zorggroep is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (nr. 04066212) en bij de
belastingdienst geregistreerd onder RSIN/Fiscaal nummer 810305070. De overige contactgegevens zijn
elders op de site opgenomen.
De gegevens van de twee Vriendenstichtingen zijn vindt u hieronder.
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Stichting Vrienden van Zorggroep
Tangenborgh

Stichting Vrienden van
“Borgerhof/De Wanne”

De bewoners van de
verpleeghuizen en de woon- en
zorgcentra van Zorggroep
Tangenborgh net die extra’s te
kunnen geven die uit de reguliere
gelden niet betaald kunnen
worden.

Het verlenen van geldelijke steun
ten behoeve van sociale en
culturele voorzieningen die
kunnen strekken tot verbetering
van het woon- en leefklimaat van
de cliënten, woonachtig in de
“Borgerhof” of “De Wanne” te
Borger of Nieuw-Buinen of
zijdelings verband houd of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alle in de
ruimste zin van het woord.

0591-681666
41017234
805229267
www.tangenborgh.nl
info@tangenborgh.nl

0599-225222
04062865
8139 53 510
www.tangenborgh.nl
borloket@tangenborgh.nl

Spehornerbrink 1
7812 KA
Emmen

IJzertijdstraat 2
9531 RA
Borger

De heer F.J.M. van der Linden
Mevrouw M.C. Poliste-Bakker
De heer G.B. Holvast
Mevrouw H. Ellen
De heer J. Lubberink
Mevrouw I. Hoogland-Foppen

De heer H. Derks
De heer S. v.d. Vlag
De heer S. v.d. Vlag
Mevrouw A. Wapsenkamp
Mevrouw A. Jager
Mevrouw M. Wijnholds

Beleidsplan

Beloningsbeleid

Uitgevoerde activiteiten
2016
2015

De stichting neemt bij al haar
handelen de doelstelling als
uitgangspunt.

De stichting neemt bij al haar
handelen de doelstelling als
uitgangspunt.

De bestuursleden zijn vrijwilligers.
Een beloningsbeleid is niet aan de
orde. Onkosten mogen
gedeclareerd worden.

De bestuursleden zijn vrijwilligers.
Een beloningsbeleid is niet aan de
orde. Onkosten mogen
gedeclareerd worden.

zie jaarverslag
zie jaarverslag

zie jaarverslag
zie jaarverslag

