Beleidsplan
Stichting Ane Peenstra
1. Inleiding
Op 2 juni 2020 overleed de heer Ane Peenstra. Hij heeft in zijn testament bepaald dat vrijwel
zijn gehele vermogen wordt nagelaten aan Leppehiem te Akkrum.
De nalatenschap bestaat uit een (oude, deels vervallen) boerderij, 42 hectare weiland en een
opgenomen lening. Naar schatting vertegenwoordigd de nalatenschap een waarde van ca.
€ 1.500.000.
Mienskipssintrum Leppehiem biedt aan ongeveer 250 ouderen een prachtige woonplek in de
vorm van een woonzorgcentrum. Ze worden, afhankelijk van hun fysieke en geestelijke
gezondheid, op de voor hen meest passende manier opgevangen en begeleid. Ook wordt
hen een zo compleet mogelijk dagprogramma aangeboden.
Om deze nalatenschap niet te vermengen met de bedrijfsvoering van Leppehiem is Stichting
Ane Peenstra opgericht. Stichting Ane Peenstra zet zich in voor het ondersteunen van
Mienskipssintrum Leppehiem.
2. Gegevens instelling
Naam: Stichting Ane Peenstra
RSIN: nog niet bekend
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: nog niet bekend
Vestigingsadres: Leppedyk 37, 8491 GJ Akkrum
Telefoon/mail : 0566-654654 / info@leppehiem.nl
Bankrelatie: NL93RABO0352103434
Het bestuur van de Stichting Ane Peenstra wordt gevoerd door Stichting Bestuur
Zorg&Welzijn Mid-Fryslân, gevestigd te Akkrum. In het bestuur en toezicht in Stichting
Bestuur Zorg&Welzijn Mid-Fryslân zijn benoemd (samenstelling per 1 november 2020):
- Dhr. Z. Kroese (voorzitter RvT)
- Dhr. H.J. van Dooren (lid RvT)
- Dhr. H. van der Wal (lid RvT)
- Dhr. E.J. Weernink (lid RvT)
- Dhr. O. Dijksma (lid RvT)
- Dhr. E.J. de Klerk (lid RvT)
- Mevr. F. Scholing (bestuurder)
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Stichting Bestuur Zorg & Welzijn Mid-Fryslân heeft gekozen voor een Raad van Toezicht
model. De Raad van Toezicht is daarmee het hoogste beleidsbepalende orgaan binnen
Stichting Bestuur Zorg & Welzijn Mid-Fryslân en derhalve eveneens binnen Stichting Ane
Peenstra. Op grond van artikel 9 van de statuten van Stichting Bestuur Zorg & Welzijn MidFryslân is uiteindelijk gewaarborgd dat een natuurlijk persoon niet kan beschikken over het
vermogen als ware het eigen vermogen.
De bestuurder (stichting Bestuur Zorg & Welzijn Mid-Fryslân) geniet voor zijn activiteiten ten
behoeve van de Ane Peenstra stichting geen bezoldiging; de door hem in functie gemaakte
onkosten worden vergoed, conform artikel 5.5 van de statuten.
De Raad van Toezicht (stichting Bestuur Zorg & Welzijn Mid-Fryslân) geniet voor zijn
activiteiten ten behoeve van de Ane Peenstra stichting geen bezoldiging.

3. Doelstelling en activiteiten
Stichting Ane Peenstra heeft als doel het ondersteunen, met name in financiële zin, van
Stichting Leppehiem (ANBI) alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.
Dit doel wordt op twee manieren nagestreefd:
a. De jaarlijkse opbrengsten komen ten goede aan Leppehiem en zullen worden besteed
ten behoeve van haar bewoners en ouderen in Akkrum en omstreken, die een beroep
doen op Leppehiem.
b. Op enige termijn wordt verwacht dat Leppehiem voor een bouwopgave komt te staan.
Ter financiering van deze bouwopgave, voor het deel wat niet wordt vergoed vanuit
subsidies of andere overheidsbijdragen, zullen de activa van Stichting Ane Peenstra
(deels) worden verkocht en zal de opbrengst ter beschikking worden gesteld van
Leppehiem.
4. Financiën
De stichting heeft geen winstoogmerk. De aanwezige en toekomstig te verkrijgen middelen
zijn bestemd als financiële ondersteuning van Leppehiem.
4.1.
Vermogen van de stichting
Bij oprichting van Stichting Ane Peenstra worden alle activa en passiva uit de nalatenschap
van Ane Peenstra overgedragen door Leppehiem aan Stichting Ane Peenstra.
4.2.
Inkomsten en uitgaven
Waarschijnlijk zal de boerderij worden verkocht en worden de weilanden verpacht.
De opgenomen lening, die voortvloeit uit de nalatenschap, zal worden afgelost uit de verkoop
van een deel van de nalatenschap.
De opbrengsten van de verpachting van de weilanden, met eventuele andere inkomsten,
komen ten goede aan Leppehiem.
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De jaarlijkse exploitatie zal er naar verwachting voor de komende 3 jaren als volgt uitzien:
Opbrengsten verpachten weilanden
Af: beheerskosten verpachten weilanden
Af: kantoorkosten, accountantskosten
Netto opbrengst beschikbaar voor Leppehiem

€ 25.000
€ 2.000
€ 2.000
€ 21.000

4.3.
Bestemming liquidatiesaldo
Een eventueel batig liquidatiesaldo zal worden besteed ten behoeve van een algemeen nut
beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling als de stichting.
4.4.
ANBI-status
Het bestuur van de stichting heeft besloten om een aanvraag in te dienen voor toekenning
van de ANBI-status.
Een ANBI-status heeft voor de stichting als voordeel dat bedrijven en particulieren hun giften
kunnen aftrekken van de belasting en de stichting kan worden gevrijwaard van het betalen
van belasting over giften, schenkingen en vermogensoverdracht.
Toekenning van de ANBI-status zal de mogelijkheden om financiële middelen te verwerven
ter realisatie en waarborging van de doelstellingen van de stichting vergroten.
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