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Jaarverslag 2012
Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de stichting bestond op 1 januari 2012 uit de volgende personen:
Remine Planten voorzitter, herkozen in januari 2011 voor de 3 termijn van 3 jaar;
Zij heeft aangegeven m.i.v. 1-1-2013 af te treden als voorzitter en het bestuur te verlaten.
Margreet Stroo secretaris, in mei 2010 herkozen voor 2 termijn van 3 jaar;
Wim Blankert penningmeester, herkozen in juni 2011 voor 3 termijn van 3 jaar;
Eef Gottemaker lid, herkozen in augustus 2011 voor 3 termijn van 3 jaar;
Carla Aalbrecht verslaglegging bestuursvergaderingen, in januari 2010 met terugwerkende kracht
Vanaf november 2009 voor 2e termijn van 3 jaar gekozen.
Het bestuur kwam in 2012 zeven keer bijeen:
17 febr , 20 april, 14 juni, 27 juli, 31 augustus, 19 oktober en 30 november.
Van alle vergaderingen werden notulen gemaakt.
De penningmeester geeft elke vergadering een overzicht van de financiële positie.
Aanvragen
Onze stichting heeft ervoor gekozen om niet opgenomen te zijn in het zogenoemde Fondsenboek. Onze brochure
heeft onze bekendheid vergroot en daardoor groeide het aantal subsidieaanvragen. Veelal gaat het om grote
bedragen die men bijeen hoopt te sprokkelen door veel subsidiegevers te benaderen. De Stichting ontvangt
aanvragen die feitelijk door de Overheid moeten worden gehonoreerd, aanvragen die buiten de doelstelling van
de Stichting vallen, maar ook aanvragen die bij honorering voor de aanvrager een onmogelijke last betekenen
gezien het beschikbare inkomen. Wij zullen kritisch blijven bij het beoordelen van de aanvragen.
Er zijn in 2012 6 nieuwe aanvragen behandeld. In 2011 waren dat er 10, in 2010 21 en in 2009 9.
De heer T 5e wiel voor rolstoel (2011) vervalt
Mevrouw L. bijdrage bus (2011) vervalt
De heer P elektrische fiets, toegewezen
De heer W herinrichtingskosten, vervalt
Feestkleding bewoners GdeL t.g.v. jubileum toegewezen
De heer P lattenbodem en matras toegewezen
Mevrouw N reparatie auto toegewezen
De heer T 5e wiel voor rolstoel hernieuwde aanvraag
Er is een aangepaste bus aan de bewoners van het Geert de Leeuw huis aangeboden t.g.v. het jubileum.
In 2012 hebben de volgende onderwerpen de aandacht van het bestuur gevraagd:
*De voorzitter heeft aangegeven in januari 2013 haar functie en haar bestuurslidmaatschap te willen beëindigen.
Zoals overal bij stichtingen en verenigingen is het ook bij onze stichting moeilijk om geïnteresseerde en
bevlogen vrijwilligers te vinden die bestuursverantwoordelijkheid willen dragen.
Toch lijkt het erop dat het bestuur er in geslaagd is om een geschikte kandidaat te vinden.
*Zowel het Geert de Leeuwhuis als de Stichting tot Steun aan lichamelijk gehandicapten in Twente en
omstreken bestonden in oktober 2012 50 jaar. Dit is geen toeval, bij oprichting heette de stichting “Stichting tot
steun aan de Vereniging “Geert de Leeuwhuis”. In 1976 is de huidige naam in de statuten vastgelegd.

Ter gelegenheid van deze jubilea heeft de Stichting tot Steun in overleg met de directie van het Geert de
Leeuwhuis besloten om aan de bewoners van het Geert de Leeuwhuis een nieuwe aangepaste bus te schenken.
Dit is op feestelijke wijze gebeurd tijdens de jubileumviering met de bewoners.
*Omdat de stichting nog steeds wordt geconfronteerd met aanvragen van MEE die niet onderbouwd zijn, heeft er
weer overleg met een functionaris van MEE plaatsgevonden. Deze functionaris is verantwoordelijk voor het
toezicht op de (financiële) onderbouwing van alle aanvragen. Er zijn nieuwe afspraken met haar gemaakt.
*In een gesprek met de voorzitter van de Ten Cate Human Help Foundation in mei leek het erop dat wij het
toegezegde bedrag niet nodig zouden hebben omdat er dit jaar weinig aanvragen waren.
De uitbetaling van € 15000,= werd opgeschort. Toen besloten was om de bewoners van het Geert de Leeuwhuis
een bus aan te bieden kwam de situatie anders te liggen en is alsnog een beroep gedaan op bovenstaand bedrag.
*Omdat de financiële wereld onzeker is werd er het afgelopen jaar vaker dan anders gesproken over de opbouw
van de effectenportefeuille, werd de portefeuille gewijzigd en werd naar een andere bank overgegaan.
Financieel verslag
In 2012 blijkt dat wij twee soorten inkomsten uit effecten hadden: de ene soort ontvingen wij als rente of
dividend in contanten, de andere soort is de dividendbelasting van het vorige jaar, die wij ook contant hebben
teruggekregen. Hiernaast ontvingen wij wederom een gift van € 15.000 van de Stichting The Ten Cate
Human Help Foundation.
De gegeven subsidies werden – vanzelfsprekend – betaald uit de ontvangen contanten.
2012
ontvangen rente/dividend
ontvangen gift
totale ontvangst

13.168,51
15.000,---

daarvan uitgekeerd aan
GdL-huis
diverse subsidies
in het totaal dus
er blijft over

62.481,51
1.472,50

28.168,51

63.954,01
-/- 35.785,50

diverse kosten
-/- 744,57
herschikking effecten portefeuille/belegging 44.489,04
43.744,47
7.958,97

uiteindelijke banksaldomutatie
saldomutatie rekening courant
saldomutatie beleggingsrekening

-/- 16.949,47
24.908,44
7.958,97

2011
|
18.476,95
|
15.000,--|
|
|
|
4.314,--|
8.078,95
|
|
|
| -/- 629,01
|
1.507,51
|
|
|
|
10.884,56
|
11.077,94
|
21.952,50

.
33.476,95

12.392,95
21.084,---

878,50
21.962,50

Het jaar 2012 leverde een aantal subsidieaanvragen op die om verschillende redenen niet gehonoreerd konden
worden. Vergeleken met eerdere jaren kwamen minder aanvragen voor subsidie in aanmerking: 6.
Niet alle in 2012 toegezegde subsidies zijn uitbetaald: van een toezegging ten bedrage van € 632,24
verwachten wij nog een nota.
Vanwege onze bijzondere relatie met het Geert de Leeuwhuis hebben wij hen ondersteund door de
wegenbelasting van twee autobusjes te betalen. Aan het 50-jarig bestaan van het Geert de Leeuwhuis hebben wij
aandacht besteed door een nieuwe, aangepaste Mercedes-bus ter beschikking te stellen. Voor deze bus betalen
wij de wegenbelasting in plaats van voor de oude bus. Wij wensen uitsluitend ten aanzien van het Geert de
Leeuwhuis langlopende verplichtingen aan te gaan. Andere subsidies dragen in principe een eenmalig karakter.
De waarde van de effecten portefeuille (€ 342.586,60) is beïnvloed door de subsidie van de Stichting The Ten
Cate Human Help Foundation van € 15.000 die eind 2012 werd ontvangen.
De voorzitter heeft naast de penningmeester ook tekenbevoegdheid op de bankrekening van de Stichting. De
verhouding met de bank is zodanig dat de bank onze koop- en verkoop opdrachten uitvoert, en geen
beleggingsadviseur is.

Wij zijn er tot dusverre van uitgegaan dat onze Stichting een langdurig bestaansrecht heeft, en dat de koopkracht
van onze oorspronkelijke bron behouden dient te blijven. Tegen die achtergrond zou jaarlijks een bedrag wegens
koopkrachtverlies aan het geïnvesteerde vermogen moeten worden toegevoegd. Het bestuur heeft beslist dat het
vermogen van de Stichting niet lager mag worden dan € 350.000. Alle overige middelen kunnen voor
subsidiëring worden gebruikt. Aanvullend heeft het bestuur besloten dat vooralsnog de opbrengsten uit het
belegde vermogen beschikbaar zullen zijn voor subsidiëring.
Te zijner tijd zal moeten worden beslist of de eerder gekozen grens van € 350.000 moet worden aangepast aan de
inflatie.
De Stichting voldoet aan de eisen die gesteld worden aan de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status.
Remine Planten
Voorzitter
Wim Blankert.
Penningmeester.

