
Bestuursverslag Stichting Eise 2021 

Algemeen 

Wederom stond 2021 in het teken van de effecten van de maatregelen rondom het coronavirus. Door 

de transformatie richting het Pleindoneren is het Stichting Eise toch gelukt om haar werkzaamheden zo 

goed als mogelijk uit te voeren. 

Doelstelling van de stichting 

Stichting Eise (Eise) stelt zich ten doel: "een bijdrage te leveren aan goede maatschappelijke 

(gezondheids)zorg in Nederland, te onderscheiden in lichamelijke, psychische, sociale en spirituele 

zorg, alsmede het beschermen en uitdragen van het cultureel erfgoed van het oorspronkelijke kruiswerk 

en de oorspronkelijke gezinsverzorging". 

Stichting Even Anders en het Florence Nightingale instituut (FNI) voeren respectievelijk zelfstandig en 

met donatie twee onderdelen van de doelstelling van de stichting uit. Stichting Even Anders richt zich 

vooral op de spirituele zorg en het FNI richt zich op het uitdragen en bevorderen van de geschiedenis 

van het oorspronkelijke kruiswerk en de gezinsverzorging. Jaarlijks vindt hierover afstemming plaats. 

Beleggingen 

De beleggingsdoelstelling is het instandhouden van het vermogen. Met het rendement wordt uitvoering 

gegeven aan het doelstelling. Dit gebeurt primair op de community Pleindoneren. Het beleggingsstatuut 

is de basis voor het beleggingsbeleid. In de bestuursvergadering van 5 juli 2021 heeft het bestuur 

ingestemd met de aanpassing van het beleggingsstatuut. De Beleggingscommissie is opgeheven. 

Voortaan zal het bestuur jaarlijks geïnformeerd worden door de vermogensbeheerder over de behaalde 

rendementen en mogelijke aanpassingen in het gevoerde beleid. De vermogensbeheerder heeft van 

het bestuur de opdracht gegeven om binnen het beleggingsmandaat zorg te dragen voor de uitvoering 

van het beheer van de beleggingsportefeuille en zal zij achteraf aan het bestuur verantwoording 

afleggen over het behaalde rendement en het gevoerde beleid. Het bestuur blijft natuurlijk 

eindverantwoordelijk voor het gevoerde beleggingsbeleid. Daarnaast wordt het bestuur op verzoek 

bijgestaan door een eigen extern adviseur. Het risicoprofiel van het beleggingsstatuut is in 2021 

veranderd van gematigd defensief naar gebalanceerd. Het rendement op de beleggingsportefeuille 

minus de overhead/organisatiekosten komt ten goede aan de uitvoering van de doelstelling. 

Pleindoneren (donaties) 

Het donatiebeleid van Eise wordt via De community Pleindoneren (website: www.pleindoneren.nl -

community: www.communitypleindoneren.nl) uitgevoerd. Op dit platform verbinden de moderatoren 

relevante initiatieven met kennis/talenten en mogelijk financiële bijdrage. Op deze manier - gestart als 

horizontaal doneren - wil Eise de impact van donaties vergroten. Daarnaast is ook in 2021 tijd besteed 

aan het stroomlijnen van de werkprocessen van Pleindoneren. Tot nu toe hebben deze veranderingen 

nog niet geleid tot het vinden van meer geïnteresseerde fondsen voor deze werkwijze. Het 

donatiebudget voor 2021 is gedeeltelijk benut. In 2021 zijn ambassadeurs, verbonden aan de 

community Pleindoneren, benoemd. Dit zijn Christiaan Rodius (palliatieve zorg), Helanthe Kort 

(technologie in zorg en welzijn), John van den Hout (mantelzorg), Ferdy Pluck (inclusiviteit en diversiteit 

in zorg en welzijn) en Hanne Wiegman (zorg- en onderwijsvernieuwing). 

www.pleindoneren.nl
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https://shapingimpact.group/fondsen/inzet

