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Algemeen 
Stichting Zorg in Balans stelt zich ten doel het bijeenbrengen van vermogen ten behoeve van 
en het verlenen van financiële en andere steun aan instellingen en organisaties op het terrein 
van de zorg- en dienstverlening aan ouderen die worden bestuurd door de te Rotterdam 
gevestigde Stichting Laurens, dan wel naar het oordeel van het bestuur samenwerken met 
Laurens.  
De stichting heeft geen winstoogmerk. 
 
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 haar doel te bereiken door het verkrijgen van interest en andere 
opbrengsten van het vermogen, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere vrijwillige 
bijdragen, opbrengsten uit fondswerving, renteloze leningen en alle andere aan de stichting 
toevallende baten.  
 
Noch een natuurlijk persoon, noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de 
stichting beschikken als ware het zijn eigen vermogen. Indien na de vereffening enig batig 
saldo resteert zal dit ten goede komen aan een gelieerde rechtspersoon, waarbij geldt dat 
een eventueel batig liquidatiesaldo steeds besteed dient te worden ten behoeve van een 
andere ANBI-instelling met een soortgelijke doelstelling.  
 
 
Beheer en besteding van het vermogen 
De middelen van Zorg in Balans worden beheerd door het bestuur/directie van de stichting. 
Slechts personen die lid zijn van de Raad van Toezicht van Laurens kunnen tot bestuurslid 
van de stichting worden benoemd. 
De middelen worden risicomijdend belegd. 
 
De verworven middelen worden besteed volgens een door het bestuur vastgestelde 
begroting. De directeuren van de zorgcentra van Laurens kunnen te allen tijde, in het 
bijzonder bij het vaststellen van de jaarlijkse begroting voorstellen doen ten aanzien van de 
bestemming van de geldmiddelen van de stichting. 
 
De bestedingen moeten bijdragen aan het welzijn van de bewoners en cliënten van de 
verzorgings- en verplegingsinstellingen. De middelen en fondsen van Zorg in Balans zijn niet 
bedoeld voor de dekking van reguliere exploitatiekosten. 
 
 
Bezoldiging Directie en Bestuur  
De directie- en bestuursleden van de stichting Zorg in Balans ontvangen geen 
onkostenvergoedingen noch bezoldigingen voor hun werkzaamheden. 
 


