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Jaarverslag 2014
Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de stichting bestond op 1 januari 2014 uit 5 leden.
Dit zijn de volgende personen:
Nelleke Kruijsen-Peet, voorzitter. Zij is benoemd voor een termijn van 3 jaar vanaf 8 februari 2013.
Margreet Stroo, secretaris. In mei 2013 herbenoemd voor 3de termijn van 3 jaar.
Wim Blankert, penningmeester. In juni 2011 herbenoemd voor 3de termijn van 3 jaar. Treedt begin 2015 af.
Eef Gottemaker, lid. In augustus 2011 herbenoemd voor 3de termijn van 3 jaar.
Carla Aalbrecht, verslaglegging bestuursvergaderingen. Zij was lid tot 1 april 2014.
Marian Kleine Schaars-Geuke ,verslaglegging bestuursvergaderingen. Zij is benoemd voor een termijn van 3
jaar vanaf 1 april 2014.
Het bestuur kwam in 2013 vijf keer bijeen:
14 februari, 4 april, 13 mei, 28 augustus, en 28 november.
Daarnaast vond drie maal overleg plaats met alle bestuursleden via email over nieuwe aanvragen.
Van alle vergaderingen werden notulen gemaakt.
De penningmeester geeft bij 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. Bij de aanvragen die ons bereiken gaat het veelal om grote bedragen die men
bijeen hoopt te krijgen door meerdere subsidiegevers te benaderen. De Stichting ontvangt ook aanvragen voor
voorzieningen, waarin de overheid zou moeten voorzien. Dergelijk aanvragen worden niet of zeer beperkt
gehonoreerd. Aanvragen die buiten de doelstelling van de Stichting vallen worden niet toegekend.
Wij zullen kritisch blijven bij het beoordelen van de aanvragen.
In 2014 zijn14 nieuwe aanvragen behandeld. In 2013 waren dat er 9, in 2012 waren dat er 6, in 2011 waren dat
er 10 .
Toegekend
Dhr. H.
Mevr. D.
Mevr. K.
Interact Contour
Dhr. B.
Dhr. T.
Geert de Leeuwhuis
Dhr. R.
Mevr. D.
Dhr. B.

via Fonds Bijzondere Noden,
via Fonds Bijzondere Noden,
via Interact Contour,
via MEE,
via MEE,
via MEE,
via Interact Contour,
via Interact Contour,

e-bike met gebruikersovereenkomst.
e-bike met gebruikersovereenkomst.
contributie sport (voor 1 jaar).
side by side fiets.
laptop.
aanpassing handbike.
wegenbelasting en verzekering personenbus.
financiële ondersteuning aanschaf bus.
vakantie.
stoffering. Later door cliënt geannuleerd.

Afgewezen
Dhr. T.
niet woonachtig in Twente, al vier keer eerder een aanvraag gedaan.
Mevr. N.
via Ergo Facto
aanvraag duofiets.
Stichting Uniek Begeleiding Enschede
geen concrete aanvraag.
Stichting Hulphond
verzoek om donatie
Vanwege onze bijzonder relatie met het Geert de Leeuwhuis ondersteunen wij dit door de verzekering en de
wegenbelasting van hun –destijds door ons geschonken- personenbus te betalen. Wij zullen uitsluitend ten
aanzien van het Geert de Leeuwhuis langlopende verplichtingen aangaan; andere subsidies dragen in principe
een eenmalig karakter.

In 2014 hebben de volgende onderwerpen de aandacht van het bestuur gevraagd:
De Stichting heeft een eigen website ingericht wegens veranderde fiscale wetgeving voor ANBI’s. Deze is vanaf
1 januari 2014 beschikbaar: www.sslgt.nl. De site werd ontworpen en wordt onderhouden door Grafimedia
Praag en Praagweb (onderdeel van stichting Interact Contour)
Carla Aalbrecht heeft begin 2014 aangeven haar bestuurslidmaatschap en haar functie te willen beëindigen.
Vanaf 1 april 2014 doet Marian Kleine Schaars-Geuke als nieuw bestuurslid de verslaglegging van alle
vergaderingen.
De huidige penningmeester dhr. W. Blankert heeft zijn periode van drie termijnen van drie jaar er ruimschoots
op zitten. Hij zal worden opgevolgd door Dhr. W. Vos. Deze wordt per 07-01-2015 ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel. Dhr. W. Blankert wordt per 01-02-15 uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Zoals overal bij stichtingen en verenigingen is het ook bij onze stichting moeilijk om geïnteresseerde en
bevlogen vrijwilligers te vinden die bestuursverantwoordelijkheid willen dragen.
Het bestuur is er in geslaagd om geschikte kandidaten te vinden.
Omdat de financiële wereld onzeker is werd er het afgelopen jaar vaker dan anders gesproken over de opbouw
van de effectenportefeuille en werd de portefeuille aangepast.

Financieel verslag
In 2014 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. De gegeven subsidies werden – vanzelfsprekend – betaald uit de ontvangen contanten.
2014
14.496,70

ontvangen rente/dividend
daarvan uitgekeerd aan
GdL-huis
diverse subsidies
in het totaal dus
er blijft over
diverse kosten
bankkosten beleggingen

verkochte/nog te beleggen effecten
uiteindelijke banksaldomutatie
saldomutatie rekening courant
saldomutatie beleggings-/spaarrekening

3.763,18
5.043,90
8.807,08
5.689,62
590,70
783,16
-/- 1.373,86
4.315,76
27.269,69
31.585,45
-/- 8.854,74
40.440,19
31.585,45
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.
10.906,85

192,--3.917,--4.109,--6.797,85
1.178,42
22.828,43
-/- 24.006,85
-/- 17.209,---

8.856,32
-/- 27.065,32
-/- 17.209,---

Het jaar 2014 leverde een aantal subsidieaanvragen op die om verschillende redenen niet allemaal gehonoreerd
konden worden. Vergeleken met vorig jaar kwamen meer aanvragen voor subsidie in aanmerking: 9.
Van de in 2014 toegezegde subsidies moet nog € 4.018 worden gerealiseerd. Dat bedrag is niet opgenomen op
het bovenstaande overzicht. De uit 2013 openstaande toezeggingen zijn voldaan.
Van ons aanbod de wegenbelasting en de verzekering van de door ons geschonken autobus te betalen is beperkt
gebruik gemaakt.
De waarde van de effecten portefeuille was eind 2014 € 384.233,51 en het saldo aan liquide middelen bedroeg
€ 53.935,85.
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.
Nelleke Kruijsen-Peet, Voorzitter
Wim Blankert, Penningmeester.
14 januari 2015

