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Doelstelling 
De statutaire doelstellingen van de Stichting Vrienden van het Meester Geertshuis 
luidt als volgt:  

“Het op alle mogelijke manieren ondersteunen van het door de oprichter,  Stichting Oecumenisch 
Diaconaal Centrum Deventer “Meester Geertshuis”, in stand houden van het Diaconaal Centrum 
Meester Geertshuis te Deventer, en voorts al hetgeen met een en ander rechtsreeks of zijdelings 
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.” 

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door schenkingen, legaten, erfstellingen en donaties, 
alsmede andere verkrijgingen. Het vermogen van de Stichting dient ter  verwezenlijking van het doel 
van de stichting.” 

De Vrienden van het Meester Geertshuis tracht haar doelstelling te realiseren door het werven van 
begunstigers alsmede het aantrekken en beheren van gelden ten dienste van de doelstellingen van 
de stichting. 

Beleid Stichting Vrienden van het Meester Geertshuis (jaren 2022 -2024) 
 
Het beleid van de Stichting Vrienden van het Meester Geertshuis richt zich op het genereren van een 
vermogen dat ingezet kan worden ten behoeve van het Meester Geertshuis in hierna genoemde 
situaties. Het vermogen zal worden gevormd door het actief werven van donateurs, te wijzen op de 
mogelijkheden om schenkingen te doen of legaten ter beschikking te laten komen van de Stichting 
Vrienden MGH.  
 
Het vermogen van de Stichting Vrienden MGH zal worden aangewend voor:  
1. De co-financiering van projecten. Daarbij kunnen geldmiddelen worden gebruikt om andere 

financiers (veelal vermogensfondsen) over de streep te halen een bijdrage aan een project te 
doen, dan wel om een projectbegroting, waarbij andere financiers het merendeel van de 
middelen ter beschikking stellen, sluitend te maken. Daarbij kan de rol van de Stichting 
Vrienden MGH zowel initiërend als ondersteunend zijn. De verantwoordelijkheid voor de 
definitie van projecten, het beheer van de projecten en de werving van fondsen ligt bij het 
Meester Geertshuis.  

2. Projecten kennen soms tegenslagen en vertragingen. Dat kan ook leiden tot negatieve 
financiële gevolgen. Nadat het Meester Geertshuis voldoende redelijke inspanning heeft 
gepleegd deze gevolgen te voorkomen, dan wel de financiers te vragen in de tekorten te 
voorzien, en dit niet toereikend is, kan een beroep worden gedaan op de Stichting Vrienden 
MGH. Het bestuur van de Stichting Vrienden MGH zal dan kijken wat in redelijkheid gedaan 
kan worden om de financiële gevolgen voor het MGH te minimaliseren.  

3. Het bijdragen in de leniging van noden die door maatschappelijke ontwikkelingen plotseling 
opkomen en waarin op korte termijn niet anderszins kan worden voorzien (plotselinge 
stijging van energiekosten als voorbeeld). 

4.  Als vangnet in geval het vermogen van de Stichting MGH plotseling een sterke terugloop laat 
zien, tot onder het minimum dat daarvoor is vastgesteld. De Stichting Vrienden MGH kan dan 



besluiten een eenmalige donatie of lening te verstrekken om daarmee de continuïteit van de 
Stichting MGH te waarborgen. De Stichting Vrienden MGH zal geen structurele 
verliescompensatie aanbieden.  

 
Dit beleid zal aan de hand van de ervaringen jaarlijks worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.   
 

Verantwoording 2022 
De verantwoording van activiteiten en de financiële verantwoording over 2022 zullen na afloop van 
2023 verantwoord en gepubliceerd worden. De reden daarvoor is dat de Stichting Vrienden van het 
Meester Geertshuis medio 2022 is opgericht en er nog geen inkomsten zijn. De gemaakte kosten met 
betrekking tot de oprichting zijn tot op heden gedragen door het Meester Geertshuis. 
 


