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Doelstelling 
De statutaire doelstelling van de Nikolaasstichting is het verlenen van financiële steun aan de 
Stichting Laurens en stichtingen die naar het oordeel van het bestuur samenwerken met 
Stichting Laurens. 
De stichting beoogt niet het maken van winst. 
 
Onder de Stichting Nikolaasstichting zijn een aantal fondsen ondergebracht voor zorglocaties 
die voorheen onder één van de rechtsvoorgangers van Laurens vielen, te weten de 
zorglocaties van ex- Stichting Katholieke Verplegings- en Verzorgingsinstellingen Rotterdam.  
 
Stichting Laurens biedt thuiszorg, revalidatie, verpleeghuiszorg en zorg in de laatste 
levensfase aan duizenden ouderen en zorgbehoeftigen in Rotterdam en omstreken. 
 
 
Wijze van verwerving van inkomsten 
De stichting tracht dit doel te bereiken door het verkrijgen van bijdragen, subsidies, 
schenkingen, erfstellingen, legaten, donaties en al hetgeen hiermede verband houdt.  
 
De kapelfondsen zijn in het verleden gevormd uit collectes zonder specifiek doel.  
 
Bij vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. Het bestuur 
van de Nikolaasstichting bepaalt de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo, 
welke bestemming zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting dient te 
zijn. 
 
 
Beheer en besteding van het vermogen 
De middelen van de Nikolaasstichting en de daarin ondergebrachte fondsen worden beheerd 
door het Bestuur van de stichting. Het bestuur van de Nicolaasstichting wordt gevormd door 
het bestuur van Stichting Laurens.  
 
De middelen worden per fonds geadministreerd. De verworven middelen worden toegevoegd 
aan het fonds waarvoor de bijdragen, donaties et cetera bestemd zijn.  
De middelen worden risicomijdend belegd. De kosten en renteopbrengsten van de 
afzonderlijke fondsen worden toegerekend aan de fondsen. 
 
De besteding van een kapelfonds geschiedt door een gezamenlijk besluit van de 
bewonerscommissie van het verzorgingshuis Dorpsveld of Dijkveld en de 
locatiemanager/directie van Stichting Laurens. De bestemmingen van de kapelfondsen 
liggen op gebieden die in overeenstemming zijn met de geest van de kerkcollectes. 
 
De besteding van een vriendenfonds vindt plaats op voordracht van de bewonerscommissie 
dan wel cliëntenraad met instemming van de locatiemanager dan wel een directielid van 
Laurens. 
De bestedingen moeten bijdragen aan het welzijn van de bewoners en cliënten van de 
verzorgings- en verplegingsinstellingen. De middelen en fondsen van de Nikolaasstichting 
mogen niet aangewend worden voor de dekking van reguliere exploitatie uitgaven van 
Laurens.  



 
 
Bezoldiging Bestuur en Raad van Toezicht 
De bestuursleden en de leden van de Raad van Toezicht van de Nikolaasstichting ontvangen 
geen onkostenvergoedingen noch bezoldigingen voor hun werkzaamheden of toezicht 
houdende activiteiten. 


