De organisatie.
1. Het Bestuur.
Het bestuur van de Stichting bestaat uit vijf personen.
De functies bij de aanvang van de Stichting zijn globaal te verdeeld in:
voorzitter/secretaris, penningmeester en vicevoorzitter.
De vacatures voor de overige twee leden zullen naar verwachting spoedig worden ingevuld. De
uiteindelijke taakafbakening zal in onderling overleg geschieden.
Benoeming als bestuurslid geschiedt na instemming van het voltallige bestuur, zoals geformuleerd in
de statuten.
2. Relatie met het St. Anthony Hospital.
Het bestuur structureel geïnformeerd en geadviseerd door een vaste vertegenwoordiger namens St.
Anthony’s Hospital (SAH).
Deze functionaris wordt bij voorkeur aangewezen door de directie van genoemd ziekenhuis. Op dit
moment wordt de functie vervuld door een van de managers. Zij laat zich ter plekke ondersteunen
door diverse deskundigen en betrokkenen.
Zij is op de hoogte van alle activiteiten van de Stichting t.b.v. SAH en kan optreden als intermediair
tussen beide instellingen.
3. De Klankbordgroep.
Het bestuur wordt ondersteund door een klankbordgroep.
Deze groep denkt mee in het beleid en de uitvoering daarvan.
Leden kunnen als groep of individueel het bestuur adviseren.
De Klankbordgroep bestaat in principe uit vijf personen.
Leden van deze groep worden benoemd met instemming van het bestuur.
Een voordracht tot lidmaatschap wordt geformuleerd door een of meerdere leden van de
Klankbordgroep of van het Bestuur.
Elk lid van deze groep heeft bij voorkeur een specifieke deskundige achtergrond.

4. De Supportgroep
Naast het bestuur en de Klankbordgroep is er een Supportgroep.
De leden van deze ondersteuningsgroep hebben belangstelling en sympathie voor het werk van de
Stichting.
Zij steunen de Stichting op allerlei gebied en dragen de visie en doelstellingen uit, teneinde een
positief beeld te scheppen van het werk en de inspanningen van de Stichting.
Zij stimuleren giften en verwerving van middelen en helpen het bestuur daarbij.
5. Tot Slot.
Leden van bovengenoemde bestuursonderdelen ontvangen geen vergoeding voor geleverde diensten.
Bovenstaand overzicht is een samenvatting van hetgeen is geformuleerd in de Statuten en het
Bestuurlijk Reglement, zoals vastgesteld op 15 oktober 2020.
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