LIMOR heeft de ANBI status: Algemeen Nut Beogende Instellingen. Dat betekent dat LIMOR gebruik
kan maken van bepaalde belastingvoordelen bij erfenissen en schenkingen die gebruikt worden voor
het algemeen belang.
Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling
(ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite. Voor
deze gegevens verwijzen wij naar onderstaande opsomming:


















Naam instelling: Landelijke Instelling Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie
Bezoekadres: Oostergoweg 1e en 1g, 8911 MA, Leeuwarden
RSIN nummer 809146071 Stichting LIMORfonds
RSIN nummer 004069122 Stichting beheer LIMOR v/h Nederlandsch Leger des Heils
RSIN nummer 002997149 Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en
Rehabilitatie
Doelstelling LIMORfonds: Het ondersteunen van organisaties en instellingen die zich
bezighouden met de opvang van daklozen.
Doelstelling LIMOR: Maatschappelijke opvang met overnachting; het bieden van
thuisbegeleiding voor mensen met woonproblemen in hun eigen woonsituatie; het bieden
van crisisopvang door middel van het verschaffen van tijdelijk onderkomen; het aanbieden
van woonvoorzieningen waarin mensen – met begeleiding – zelfstandig wonen.
Doelstelling Stichting Beheer LIMOR v/h Nederlandsch Leger des Heils: Het beschikbaar
stellen van gebouwen en middelen aan LIMOR en het steunen van LIMOR en andere
instellingen en organisaties die zich bezighouden met het verlenen van maatschappelijke en /
of sociale hulp aan mensen in achterstandssituaties.
Actueel beleidsplan: hiervoor verwijzen wij naar het Strategisch Koersdocument 2012-2016,
te vinden op onze site onder Over Ons > Folders & publicaties
Bestuurder en functie: Dhr. D. Huisman, algemeen directeur / voorzitter Raad van Bestuur
Namen en functies van de Raad van Toezicht:
- De heer L.R. Kool, voorzitter
- Mevrouw I.E. Nieuwenhuis, secretaris
- De heer H.P.G. van Alphen, lid
- Mevrouw F. Joldersma, lid
- De heer A.P.L. de Rond, lid
Beloningsbeleid bestuurders: Voor LIMORfonds en stichting beheer LIMOR geldt dat de
beloning is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden. Voor LIMOR
geldt dat het beloningsbeleid voor bestuurders is vastgesteld conform richtlijnen
belastingdienst vacatiegelden bestuurders. De directie krijgt een maandelijkse vaste
salariëring.
Beloningsbeleid personeel: Conform cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.
Voor de financiële verantwoording en uitgevoerde activiteiten verwijzen wij naar het
Jaarverslag 2014, te vinden op onze site onder Over ons > Folders & publicaties

