Jaarverslag 2019 - Stichting Vrienden van ’s-Heeren Loo Rivierenland
Samenstelling van het bestuur
Voorzitter

: Ferdi Kuijpers, voorzitter/penningmeester tot september 2019
: Harry Hesseling, voorzitter vanaf september 2019

Secretaris

: Harry Hesseling

Penningmeester

: Edith den Drijver, lid vanaf maart 2019, penningmeester vanaf
sseptember 2019

Lid

: Greet Severs, aandachtsgebied Public Relations

Lid

: Sia Feenstra

Verslag van het bestuur
De Stichting heeft zich in 2019 ook weer ingespannen om bekendheid te krijgen bij de
doelgroep door flyers en posters op de locaties te laten ophangen. Hierdoor hebben we in
2019 een toename van het aantal aanvragen gezien. Aanvragen die konden worden
gehonoreerd en aanvragen die moesten worden afgewezen, omdat ze niet aan de gestelde
criteria van de Stichting Vrienden van 's Heeren Loo Rivierenland voldeden.
Door het vertrek van Ferdi Kuijpers uit het bestuur per september 2019 heeft er een wijziging
van de bestuurstaken binnen het bestuur plaatsgevonden, zoals hierboven beschreven. Het
bestuur is Ferdi Kuijpers bijzonder erkentelijk voor al zijn werk om de Stichting Vrienden van
's Heeren Loo Rivierenland te realiseren en daarna nog de functie van
voorzitter/penningmeester uit te oefenen tot september 2019.
In 2019 is door de overdracht vanuit de door 's Heeren Loo beheerde recreatiegelden van de
locaties Tiel en Geldermalsen en de opbrengst van de kerstgeschenkenactie 2017 het
positieve resultaat behoorlijk gegroeid. Wij hebben hierdoor nog geen grote activiteiten
hoeven te ontwikkelen voor het werven van donateurs. Door de overdracht van
recreatiegelden en de al eerder ontvangen donatie van de opgeheven Familievereniging heeft
de Stichting Vrienden van 's Heeren Loo Rivierenland de komende jaren voldoende financiële
armslag om het werk van de stichting conform de statuten uit te voeren.
In het verslagjaar heeft het bestuur vijfmaal vergaderd. Periodiek is er afstemmingsoverleg
geweest met de regiodirecteur tot maart 2019 en vervolgens met de interim regiodirecteur.
Daarnaast was er veelvuldig e-mailverkeer met de aanvragers van de projecten.
De te realiseren projecten kwamen tot stand in nauw overleg met en op aanvraag van
medewerkers binnen de organisatie ‘s-Heeren Loo Rivierenland en/of geïnitieerd door
individuele woningen of cliënten/bewoners in Tiel en Geldermalsen.

In 2019 zijn onderstaande projecten ten laste van de bestemmingsreserve gerealiseerd:
•
•
•
•
•
•

Twee skelters dagbesteding Geldermalsen (€ 1.825)
Schommel kinderdagverblijf/Naschoolse opvang op De Balije (€ 2.561)
Abonnement op Dierenpark Amersfoort, locatie Geldermalsen (€ 232)
Abonnement op Dierenpark Amersfoort, locatie Tiel (€ 232)
Twee pelgrimstochten naar ‘s-Hertogenbosch, locatie Geldermalsen (€ 1.110)
Redactionele bewerking boek cliënten Okee Kadowinkel Tiel (€ 236)

In totaal is er € 6.196 onttrokken aan de bestemmingsvoorziening. Er is € 175.493 gedoteerd.
Per balansdatum 31-12-2019 was de bestemmingsreserve € 295.311.
Het exploitatieresultaat 2019 (negatief € 596) is toegevoegd aan de algemene reserve. Deze
reserve is nu € 2.086 negatief.
De jaarrekening 2019 vindt u op pagina 3 van dit verslag. Tot slot, op dit moment, mei 2020
tijdens het schrijven van het jaarverslag 2019, liggen er alweer diverse aanvragen van groepen
klaar om beoordeeld te worden. Inmiddels zijn drie aanvragen gerealiseerd en betaald die
eind 2019 zijn gestart.
Het is goed te beseffen dat de Stichting Vrienden van 's Heeren Loo Rivierenland steeds
bekender is geworden en steeds beter wordt gevonden voor een aanvraag.
Wij hopen als bestuur in 2020 weer diverse aanvragen te kunnen toekennen!

Verantwoording
De onderstaande bestuursleden onderschrijven dit jaarverslag en de juistheid en volledigheid
van cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening 2019.
Harry Hesseling
Voorzitter en secretaris
Edith den Drijver
Penningmeester
Greet Severs
Lid
Sia Feenstra
Lid

Stichting Vrienden van 's-Heeren Loo Rivierenland
Balans

31-12-2019

Activa
Materiele vaste activa
Betaalrekenng
Spaarrekening

€
€
€
€

293.225
293.225

€

295.311

€

-2.086

€

293.225

Passiva
Beginsaldo bestemmingsreserve
Bij: Donaties
Af: Verstrekte giften
Bestemmingsreserve

€
€
€

Beginsaldo algemene reserve
Onttrekking
Toevoeging
Algemene reserve

€
€
€

126.014
175.493
6.196

-1.490
-596

Resultatenrekening

2019

Ontvangen donaties
Af: Toevoeging bestemmingsreserve

€
€
€

175.493
175.493
-

€

596

€

-596

Oprichtingskosten
Onkostendeclaraties
Kosten drukwerk & sign
Kosten communicatie
Kosten website
Bankkosten
Bankrente over tegoed
Exploitatiekosten
Exploitatieresultaat

Verdeling exploitatieresultaat

€
€
€
€
€
€
€

282
145
169
-

Verwerkt in de algemene
reserve per ultimo 2019

