
Jaarverslag 2021 - Stichting Vrienden van ’s-Heeren Loo Rivierenland 

 

Samenstelling van het bestuur 

Voorzitter  : Harry Hesseling 

Secretaris  : Harry Hesseling 

Penningmeester : Edith den Drijver 

Lid   : Greet Severs, aandachtsgebied Public Relations 

Lid   : Sia Feenstra 

Lid    : Remco Zadelhoff 

 

Verslag van het bestuur 

Vanwege de Coronacrisis in 2021 heeft het bestuur vlak voor de lockdown nog op 29 juni fysiek 

kunnen vergaderen. Vervolgens op 30 november werd er digitaal vergaderd. Tussendoor is er 

uitgebreid per mail en via WhatsApp met elkaar overlegd over de aanvragen die in 2021 zijn 

ontvangen. Sommige van die aanvragen konden worden gehonoreerd maar er waren ook 

aanvragen die moesten worden afgewezen, omdat niet aan de gestelde toekenningscriteria 

werd voldaan.  

De voorzitter heeft een paar keer afstemmingsoverleg gehad met de regiodirecteur van ’s 

Heeren Loo. Daarnaast was er veelvuldig e-mailverkeer met de aanvragers van de projecten. 

De te realiseren projecten komen veelal tot stand in nauw overleg met en op aanvraag van 

medewerkers binnen de regio en (of) geïnitieerd door individuele woningen of de cliënten / 

de bewoners die vallen onder de regio.  

De financiële administratie 2021 is gebaseerd op de dagafschriften 2021 van Triodos bank en 

Rabobank. Er is geen kas. Zoals in eerdere jaren is er ook nu geen rekening gehouden met 

eventuele overlopende activa en passiva. Er is heel bewust gekozen om consistentie in de 

totstandkoming van de cijfers te betrachten mede omdat de bedragen niet substantieel zijn.   

In 2021 zijn onderstaande projecten gerealiseerd of lopend: 

• Beleef tuinen Wieken 22 – 24 t.w.v. (€ 1.782) gerealiseerd. 

• Livestream voor DAC Geldermalsen t.w.v. (+/- € 6.000) lopend.  

In totaal is er € 1.782 onttrokken aan de bestemmingsvoorziening. Er is niets gedoneerd. Per 

balansdatum 31-12-2021 was de bestemmingsreserve € 279.258  

Het exploitatieresultaat 2021 (negatief € 1.950) is toegevoegd aan de algemene reserve. Deze 

reserve is nu € 5.074 negatief. In het exploitatieresultaat zit een bedrag van € 1.117 negatieve 

bankrente berekend over het banktegoed van de Stichting over de periode januari tot en met 

december. 



Het bestuur heeft besloten om het vermogen van de stichting te verdelen over verschillende 

bankrekeningen om het effect van de negatieve rente zoveel mogelijk te verminderen. 

De jaarrekening 2021 vindt u op pagina 3 van dit verslag. Op dit moment, mei 2022 tijdens het 

schrijven van het jaarverslag 2021, liggen er alweer enkele aanvragen die nog nader 

gemotiveerd en eventueel gespecificeerd moeten worden voordat de verdere inhoudelijke 

behandeling kan plaatsvinden.  

Het is goed te beseffen dat de Stichting Vrienden van 's-Heeren Loo Rivierenland bekender is 

geworden en steeds beter wordt gevonden voor aanvragen. 

Wij hopen als bestuur in 2022 weer verschillende aanvragen te kunnen toekennen. In 2021 is 

5de bestuurslid toegetreden tot het bestuur van de stichting. 

Wij hopen als bestuur in 2022 weer diverse aanvragen te kunnen toekennen! 

 

Verantwoording 

De onderstaande bestuursleden onderschrijven dit jaarverslag en de juistheid en volledigheid 

van de cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening 2021.  

 

Harry Hesseling 

Voorzitter en secretaris  

 

Edith den Drijver 

Penningmeester 

 

Greet Severs 

Lid 

 

Sia Feenstra 

Lid 

 

Remco Zadelhoff 

Lid 

 

 


