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Algemeen 
 
Stichting Cliëntfonds is in 2015 opgericht om cliënten extra kwaliteit van leven te geven, in het 
bijzonder cliënten van ’s Heeren Loo. De stichting werft giften en nalatenschappen om projecten 
te realiseren, die voor de doelgroep belangrijk zijn, maar niet vanuit de reguliere 
(zorg)budgetten worden bekostigd. Bij voorkeur worden projecten gerealiseerd waar relatief 
veel cliënten baat bij hebben en projecten met een duurzame impact. Ook worden giften 
geworven om basisbenodigdheden aan te schaffen voor cliënten in armoede.  
 
Werven 
 
Ofschoon de charitatieve markt al jaren onder druk staat, ziet Stichting Cliëntfonds volop kansen 
om jaarlijks minimaal € 500.000 aan giften en nalatenschappen te werven. Stichting Clientfonds 
werft namelijk voor zaken waar particuliere giftgevers, erflaters, serviceclubs, 
(vermogens)fondsen en bedrijven met een MVO-beleid graag aan willen bijdragen, te weten 
concrete, lokale doelbestemmingen, die direct en aantoonbaar resultaat sorteren op het gebied 
van welzijn en gezondheid. Dat Stichting Cliëntfonds een breed palet en groot aantal regionale 
projecten heeft, die niet vanuit de reguliere budgetten worden bekostigd, maar wel de kwaliteit 
van leven van cliënten direct verbeteren is gunstig. Zo ook de grote en warme achterban van 
’s Heeren Loo in de vorm van enthousiaste verwanten, vrijwilligers en (oud)medewerkers. 
 
Besteden 
 
Stichting Cliëntfonds besteedt jaarlijks minimaal € 500.000 aan: 
- Projecten, die direct bijdragen aan verbetering van ‘kwaliteit van leven’ van cliënten. 
- Basisbenodigdheden voor cliënten in armoede. 
- Campagnekosten, die nodig zijn om over haar werk te vertellen en potentiële giftgevers te 

attenderen en activeren om te schenken. 
- De bedrijfsvoering. 
 
Organisatie van het werven en besteden 
 
Stichting ‘s Heeren Loo Zorggroep treedt op als bestuurder van Stichting Cliëntfonds en is 
verantwoordelijk voor het beleid van de stichting. Het bestuur is binnen de kaders van het 
beleid en de begroting belast met de realisatie van de doelstelling van de stichting en de met 
haar verbonden rechtspersonen en overige instellingen, de strategie en het beleid met de 
daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. De bestuurstaken worden onbezoldigd 
uitgevoerd.  
 
 
- Bankrekeningnummer NL84 FVLB 0226 4170 69 
- Kamer van Koophandel Utrecht: 62465805 
- ANBI-Status RSIN: 854829350 
 
Stichting Cliëntfonds onderschrijft de visie en missie van ’s Heeren Loo. 
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Iedereen die bij ’s Heeren Loo werkt en een project wil realiseren t.b.v. de kwaliteit van leven 
van cliënten, wordt in de gelegenheid gesteld om regionaal gelden te werven uit naam van 
Stichting Cliëntfonds. Uiteraard is hij/zij gehouden aan beleid en spelregels. Voor tips en advies 
kan een beroep worden gedaan op Team Fondsenwerving van de afdeling Marketing & 
Communicatie. Alsook voor het indienen van een aanvraag bij landelijke subsidieverstrekkers en 
fondsen. Zodra het totaalbedrag van een project op de rekening van Stichting Cliëntfonds staat, 
start de projectleider met de realisatie van het project en worden de facturen betaald vanuit de 
geworven gelden, omwille van een gesloten geldstroom. 
 
Stichting Clientfonds heeft geen medewerkers in dienst. Werkzaamheden van de stichting 
worden uitgevoerd door medewerkers van ’s Heeren Loo, tegen een reële vergoeding van 
loonkosten.  
 
Verantwoording afleggen 
 
Stichting Cliëntfonds vaardigt de navolgende communicatiemiddelen uit om inzicht te geven in 
de doelstellingen en behaalde resultaten: 

• Meerjarenbeleidsplan 

• Jaarverslag 

• Jaarrekening 
Deze worden gepubliceerd in de omgeving Stichting Cliëntfonds op de website van ’s Heeren 
Loo.  
 
Financiën 
 
Stichting Cliëntfonds stelt zich ten doel om jaarlijks minimaal € 500.000 op te halen. Om de 
besteding van deze gelden ten behoeve van het welzijn van cliënten te maximaliseren, 
worden de kosten van de bedrijfsvoering en campagnekosten van Stichting Cliëntfonds zo 
laag als mogelijk gehouden. Ook worden gelden, die Stichting Cliëntfonds moet aanhouden 
als continuïteits- en bestemmingsreserve, belegd ten einde aanvullende baten te 
genereren. 
  
 

https://www.sheerenloo.nl/steun-ons/over-stichting-cli%C3%ABntfonds

