FINANCIEEL JAARVERSLAG STICHTING WENSENFONDS SWETTERHAGE
BALANS
&
RESULTATENREKENING 2019
Wensenfonds 2019

L.S.
Hierbij gelieve U aan te treffen de balans en resultatenrekening over het boekjaar 2019.
BESTUUR
In 2019 is mevrouw Annemarie van der Meer – de Jong benoemd tot penningmeester en de heer Hans Kosmeijer tot
secretaris.
EFFECTEN
In 2019 hebben wij ons obligatie bezit niet verminderd nog vermeerderd.
TOEZEGGINGEN VERSTREKKINGEN OP TERMIJN
Door verschil in standpunten van het bestuur en één lid van de RvB van de Gemiva-SVG zijn er geen wensen vervuld.
Wel heeft in november een constructief gesprek plaats gevonden met de overige leden van de RvB te weten de heren
Gerding en Hiele, Tijdens dit gesprek zijn er onder andere afspraken gemaakt over de verdere samenwerking zodat er
weer wensen van de bewoners van Swetterhage kunnen worden gerealiseerd.
VERSTREKKINGEN
In 2019 zijn door de Stichting geen verstrekkingen gerealiseerd:
Wel is het teveel betaalde bedrag van € 3290,00 in 2018 is in 2019 retour ontvangen.
ANBI
Het financiële overzicht 2019 wordt vermeld op de website van de Stichting Wensenfonds Swetterhage.
www.gemiva-svg.nl/wensenfonds
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DONATIES
Zoals bekend ontvangen wij de bijdragen aan het Wensenfonds uit een tweetal bronnen.
Dit zijn de bijdragen van de ouders /familie en belangenbehartigers waarbij de grote donaties apart worden vermeld,
en ten tweede door de bewoners zelf.
Ook in 2019 heeft de onafhankelijke bewindvoerder (IPA-ACON) nog geen toestemming van de rechtbank verkregen
om namens ongeveer 80 bewoners aan het Wensenfonds te doneren. In tegenstelling tot voorgaande jaren is nu bij de
diverse rechtbanken de toestemming aangevraagd.
De bewoners bijdrage was daardoor ook in 2019 fors minder.
RESULTAAT 2019
In 2019 zijn geen aanvragen voor wensen ingediend. Wel heeft er een constructief gesprek plaats gevonden met de
heren Gerding en Hiele ( beide lid van RvB van
Gemiva-SVB). En zijn er afspraken gemaakt voor het indienen van wensen die in 2020 na goedkeuring van het
bestuur gerealiseerd kunnen worden
Het vermogen is daardoor toegenomen met een bedrag van € 6.128,03
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VERKLARING
Hierbij verklaren ondergetekenden, bestuursleden van de Stichting Wensenfonds SWETTERHAGE de financiële
jaarstukken, zijnde de bankbescheiden, rekeningen en het jaarverslag 2019 te hebben gecontroleerd en in orde
bevonden.
Zoeterwoude, 12 juni 2020
Naam en functie in blokletters: J.A. van der Steen
Naam en functie in blokletters: J.A.C. Kosmeijer
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