Stichting tot Steun aan Lichamelijk Gehandicapten in Twente en Omgeving
Opgericht 12 oktober 1962

Jaarverslag 2018
Met dit jaarverslag informeert het bestuur van Stichting tot Steun aan Lichamelijk
Gehandicapten in Twente en Omgeving u over actuele gegevens en legt het verantwoording af
over het gevoerde beleid.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de stichting was op 1 januari 2018 als volgt samengesteld:
Nelleke Kruijsen-Peet, voorzitter
benoemd 2013
Marian Kleine Schaars-Geuke, secretaris benoemd 2014
Wim Vos, penningmeester
benoemd 2015, in 2018 herbenoemd voor 3 jaar
Anne-Marie Lammers
benoemd 2016
Daan Wever
benoemd 2016
Bijzondere taken binnen het bestuur:
Verslaglegging bestuursvergaderingen
Medisch adviseur

Anne-Marie Lammers
Daan Wever

Bestuursleden worden benoemd door het zittend bestuur, voor een tijdvak van drie jaar. De
zittingstermijn mag twee keer verlengd worden. Bestuurslid mag na het 75ste jaar niet
(her)benoemd worden. In een jaar mogen niet meer dan 2 bestuursleden aftreden.
Wij spannen ons in voor onze stichting telkens deskundige en betrokken bestuurders te
benoemen.

Vergaderingen van het bestuur in 2018
Het bestuur kwam in 2018 vijf maal bijeen: op 20 februari, 7 juni, 24 juli, 25 september en 27
november.
Daarnaast vond regelmatig overleg met alle bestuursleden plaats via email en telefonisch over
nieuwe aanvragen en over lopende zaken.
De penningmeester gaf in elke vergadering een overzicht van de financiële positie.
Van alle vergaderingen werd een verslag gemaakt.

Aanvragen
Onze stichting heeft ervoor gekozen om niet opgenomen te zijn in het zogenoemde
Fondsenboek. Onze brochure heeft onze bekendheid vergroot. De aanvragen die ons de laatste
jaren bereikten komen veelal van instellingen en stichtingen. Zij verzoeken om bijdragen van
relatief grote bedragen die men bijeen hoopt te krijgen door meerdere subsidiegevers te
benaderen.
Aanvragen via landelijke organisaties worden alleen in aanmerking genomen als de gevraagde
steun ten goede komt aan inwoners van Twente.
De Stichting ontvangt ook aanvragen voor voorzieningen, waarin de overheid zou moeten
voorzien.
Aanvragen die buiten de doelstelling van de Stichting vallen worden niet toegekend. Wij
blijven kritisch bij het beoordelen van de aanvragen.
In 2018 werden 20 nieuwe aanvragen ingediend.
Ter vergelijking: in 2017 was dat aantal 17, in 2016 12, in 2015 was dat 12, in 2014 was dat
14.
15 aanvragen werden toegekend.
2 aanvragen werden afgewezen
1 aanvraag is niet verder behandeld, door voldoende bijdragen andere fondsen
1 aanvraag loopt nog in afwachting informatie aanvrager
1 aanvraag is in 2019 toegekend

Toegekende bijdragen
Hr. S
Mw. van de W
Hr. H.
Hr, de B.
Hr. A.
Jekerhoes Enschede
Mw. M.
Hr. B.
Hr. B.
Mw. R.
Mw. T.
Hr. P.
Mw. v.h. B.
Mw. H.
Mw. K.

via ergotherapie ZGT
Interact Contour Almelo
Harmonie Zorg Enschede
RIBW Enschede
SMD Enschede
Jekerhoes
Aveleijn Extramuraal E’de
SMD Enschede
Beter Thuis Wonen E’de
Wijkteams Enschede
Interact Contour Hengelo
Gehandicaptensport NL
ergotherapie Carintreggeland H.
wijkteams Enschede
PsyQ Enschede

vervanging wielen rol
draadloze koptelefoon
bijdrage bed
bijdrage e-bike
kindvriendelijke tuin
renovatie
bijdrage e-bike
bijdrage scootmobiel
bijdrage e-bike
verbouwingskosten
bijdrage e-bike
handbike fitness apparaat
aangepaste rolstoelbus
bijdrage e-bike
signalerings-/ hulphond

Vanwege onze bijzondere 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 2018 hebben de volgende onderwerpen de aandacht van het bestuur gevraagd:
 Tijd en aandacht gaan in de eerste plaats uit naar zorgvuldige en gepaste beoordeling en
eventuele honorering van aanvragen.
 Omdat de voorzitter in verband met privé redenen besloot zich terug te trekken uit het
bestuur werd gezocht naar een opvolger. In de tussentijd toonde Daan Wever zich bereid
om ad interim het voorzitterschap op zich te nemen.
 In verband met de nieuwe privacywetgeving AVG werd besloten alle documenten onder te
brengen in dropbox.
 Afgezien werd van berichtgeving van SSLGT online.
 De penningmeester kreeg instructies om zelf “your hosting” te kunnen updaten.

Financieel beleid
Wij gaan er van uit 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. In de toekomst bezien we zo nodig of de
gekozen grens van € 350.000 moet worden aangepast aan de inflatie.
De Stichting voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een ANBI status (Algemeen Nut
Beogende Instelling).

Financieel verslag 2018
Ook in 2018 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.
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Het jaar 2018 leverde een aantal subsidieaanvragen op die meestal werden gehonoreerd.
Van de toegezegde bedragen van 2018 is € 2.000.00 nog niet uitgekeerd.
De wegenbelasting en de verzekering van de door ons geschonken bus voor het Geert de
Leeuw huis is door ons betaald.
De waarde van de effecten portefeuille was eind 2018 € 403.540.10 en het saldo aan liquide
middelen bedroeg € 15.802.76.

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.

Dit verslag is vastgesteld in de bestuursvergadering SSLGT d.d. 26 maart 2019
Daan Wever, voorzitter ad interim
Wim Vos, penningmeester
Marian Kleine Schaars – Geuke, secretaris
Anne-Marie Lammers, bestuurslid

