Jaarverslag over 2019

De doelstelling
De stichting heeft ten doel om van de inkomsten uit het door haar beheerde vermogen na aftrek van
alle lasten, kosten en reserveringen die mensen bij te staan, die bij hun studie financiële steun
behoeven en voorts steun te verlenen aan hen, wier levensomstandigheden zorgelijk zijn.

Het bestuur
Het bestuur bestaat gedurende het verslagjaar uit de volgende personen:
Mw. J. L. Hoving – Dijkema, voorzitter
Mr. T.H. Schokking, secretaris
Drs. E. J. de Visser, penningmeester
Ing. C.W. de Visser - lid
Mw. E.M.D. Groot – lid
H.J. Minjon – Wouters - lid
Het bestuur heeft vergaderd op 22 mei en op 20 november 2019.
Over de aanvragen werd per e-mail overleg gevoerd tussen de bestuursleden. De aanvragers zijn
vervolgens per brief of e-mail geïnformeerd.
Financiën
Het totaal aan uitkeringen over het jaar 2019 bedroeg € 94.878 en was daarmee 37% lager dan over
het jaar 2018, in welk jaar de uitkeringen € 150.168 bedroegen. Hier is door het bestuur bewust voor
gekozen in verband met de beursresultaten uit 2019 en ter correctie van de hogere uitkeringen als
per 2018 gedaan.
De inkomsten uit het vermogen over 2019 bedroegen € 107.900.
Verdere informatie inzake de onderbouwing van de diverse bedragen, zowel lasten als inkomsten,
zijn te vinden in de Jaarrekening over 2019, die is opgemaakt door kantoor ABIN

De uitkeringen
Het fonds heeft in 2019 zesenzestig aanvragen ontvangen, waarvan veertig zijn toegekend.
Veertien aanvragen zijn afgewezen omdat deze niet voldeden aan de doelstelling van het fonds,
acht aanvragen zijn afgewezen omdat het maximum bedrag aan te vergeven toelagen was bereikt,
en vier aanvragen zijn ingetrokken door de aanvragers.
Van de uitkeringsgerechtigden genoten drie een doorlopende uitkering.
Deze drie betreffen financiële ondersteuning, die geruime tijd geleden is toegezegd voor meerdere
jaren. Wel worden ieder jaar ter vergadering deze aanvragen opnieuw beoordeeld.

De aanvragen bereikten ons fonds als directe aanvragen, al dan niet via de site óf middels
recommandatie óf via een aantal stichtingen te weten het Pape Fonds , het Vrijvrouwe van
Renswoude Fonds, beide te Den Haag gevestigd, de stichting House of Hope te Rotterdam en de
Stichting De Bakkerij te Leiden.
De aanvragen via het Pape Fonds betreffen financiële probleemgevallen als aangekaart door
welzijnsinstellingen, de aanvragen via het Vrijvrouwe van Renswoude Fonds betreffen studie
gerelateerde financiële problemen en de aanvragen via House of Hope en De Bakkerij betreffen
steun aan mensen wier levensomstandigheden zorgelijk zijn.
Er kan dus geconcludeerd worden, dat het afgelopen jaar aan de doelstelling van het fonds is
voldaan.
Gegevens betreffende het fonds
Het fonds heeft geen personeel in dienst, betaalt geen vergoeding aan de bestuurders anders dan
vacatie kosten in verband met de vergaderingen. Afgelopen jaar is in totaal € 3.000 uitgekeerd aan
vrijwilligers, voor ondersteuning in de administratie en voor hulp met de website.
De bestedingen voor het lopende jaar verlopen in ongeveer hetzelfde tempo en via dezelfde kanalen
als voorheen met dien verstande dat ons thans via de site meer aanvragen bereiken van derden, die
ons fonds niet kennen anders dan van de vermelding op de site.
Site
De site en het aanvraag e-mailadres worden regelmatig bijgehouden in verband met eventuele
aanpassingen, waardoor aanvragers ons eenvoudig kunnen benaderen. Het aanvraag adres is
daartoe voorzien van een aanvraag mogelijkheid met een standaard begroting, alsook de vereisten
waaraan een aanvraag dient te voldoen.
De site bevat tevens alle gegevens zoals vereist door de ANBI-regels.
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