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Op de website van de Vereniging (die onderdeel uitmaakt van de website van de Stichting 
De Stam onder https://www.destam.org/vriendenvandestam , staan de doelstellingen als 
volgt vermeld: 
 
De Vereniging van Vrienden van De Stam heeft als doel het ondersteunen van het drugsvrije 
programma van Stichting De Stam in de ruimste zin van het woord. In een tijd waar 
verslaving voornamelijk gezien wordt als een medisch probleem dat met medicatie kan 
worden behandeld, ondersteunen en stimuleren wij de ontwikkeling van het drugsvrije 
programma van Stichting De Stam gericht op een bestaan in de maatschappij zonder 
afhankelijkheid van verslavende middelen en hulpverleners. In het programma van Stichting 
De Stam leert iemand zichzelf te helpen met de hulp van anderen. 
 
De doelstelling van de vereniging is bij de naamsverandering naar Vrienden van De Stam 
ongewijzigd gebleven, echter nu specifiek gericht op het drugsvrije behandelprogramma van 
de Stichting De Stam, waar dit voorheen ging om ondersteuning van drugsvrije 
behandelprogramma’s in het algemeen (in Nederland). 
 
Het beleid is voor de komende jaren is voornamelijk gericht op het werven van leden en 
sponsors die de Verenging financieel kunnen ondersteunen om de doelstellingen te 
bereiken. 
 
In de praktijk komen de bestedingen van de Vereniging neer op uitgaven ten behoeve van  
de begeleiding en behandeling van cliënten van de Stichting De Stam indien deze niet 
betaald kunnen worden uit de reguliere inkomsten vanuit gemeenten en zorgverzekeraars. 
Dit zijn onder meer de aanschaf van sportartikelen, jaarlijks kort verblijf op een andere 
locatie met therapeutisch doel voor de cliënten, studiekosten, evt. kosten voor juridische 
bijstand van cliënten. 
 
De inkomsten worden verkregen uit contributie van de leden en giften. 
Het vermogen wordt beheerd door het Bestuur, evenals het besteden van de inkomsten. 
 
Het Bestuur ontvangt geen beloning voor hun werkzaamheden. 
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De vereniging Vrienden van De Stam is een in ANBI-termen een kleine instelling. 
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