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Naam instelling

Stichting Huiskamerprojeckt voor Druggebruikers (HKPD)

Fiscaal nummer

004787869

Contactgegevens

Coosje Buskenstraat99

4381 LC Vlissingen

Kamer van Koophandel dossienummer 41113570

of via

Stichting Emergis

Postbus 253

4460 AR Goes

Doelstelling

In de statuten van de stichting zijn de volgende doelstellingen (artikel 2) opgenomen:

1. het bieden van opvang en onderdak, mede in daartoe te stichten en/of te exploiteren gebouwen, aan 

    hen, die in een acute noodsituatie verkeren 

2. het signaleren en het zonodig actief streven naar het wegnemen van oorzaken die tot een probleem

    situatie aanleiding kunnen geven 

3. het bevorderen van andere mogelijkheden van opvang, waaronder begrepen resociaIisatie projecten 

4. het (doen) verstrekken van advies en informatie omtrent de risico’s van druggebruik  

5. alle andere wettige middelen, die voor het bereiken van het doel bevorderlijk zijn.

De stichting beoogt niet het maken van winst

Beleidsplan

Het beleidsplan van de HKPD is gepubliceerd op de website van Stichting Emergis www.emergis.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. Zij vormen samen het 

dagelijks bestuur. De functies van voorzitter secretaris en penningmeester kunnen in één persoon 

verenigd zijn. Voor de benoeming komen alleen in aanmerking leden van de Raad van de te Goes 

gevestigde Stichting Emergis.

Namen bestuurders

P. de Schipper

R. Mentjox

Beloningsbeleid

In artikel 4,5 van de statuten is bepaald dat de bestuursleden geen beloning genieten voor hun bestuurs-

werkzaamheden. Bij uitzondering kan het bestuur een tegemoetkoming toekennen aan een bestuurder 

voor een meer dan gebruikelijke tijd en inspanning die aan de functie van de betreffende bestuurder is 

verbonden. De door bestuursleden gemaakte onkosten worden vergoed. Een dergelijk besluit moet met 

algemene stemmen worden genomen en schriftelijk worden vastgelegd met ondertekening door alle 

bestuursleden. Het besluit kan bij gewoon meerderheidsbesluit op elk moment worden herzien.

Verslag van uitgeoefende activiteiten

In 2015 is het pand van de Stichting HKPD verhuurd aan de Stichting Emergis. Op 27-08-2015 zijn de 

panden verkocht. Omdat er hierna geen activa meer resteerden in de stichting is besloten tot liquidatie

van de stichting HKPD. De in de stichting resterende middelen zijn rekening houdend met de statuten 

van de stichting HKPD geschonken aan de stichting Emergis. Beide stichtingen beschikken over een 

ANBI status.

Financiële verantwoording

De jaarrekening 2015 van de HKPD is gepubliceerd op de website van Stichting Emergis www.emergis.nl


