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A                ALGEMEEN

A.1                Algemene gegevens

Naam De Egberdina Wilhelmina Langenberg Stichting
Adres P/a Heetkamp 32
Postcode 8181 WS
Plaats Heerde
Website www.heerderfondsen.nl
   
RSIN 816131053
KvK-nummer 05061799

A.2                Doelstelling

Het doel van de stichting is:
a. het geven van individuele hulp aan personen die wonen in de gemeente Heerde en die deze hulp nodig hebben op
sociale gronden en waarbij aannemelijk is dat die niet op een andere, voor de hand liggende wijze, in de benodigde
hulp kunnen worden voorzien.
b. het verstrekken van eenmalige of periodieke uitkeringen aan organisaties die overwegend werkzaam zijn in de
gemeente Heerde en een sociaal, of liefdadig doel beogen of in het algemeen belang van deze gemeente of haar
inwoners werkzaam zijn.

A.3                Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:

E.J. Luchtenbelt, voorzitter 
W. Blankvoort-Zielhuis, secretaris 
R. de Gooijer, penningmeester 
E. Feijen, vice-voorzitter en tweede secretaris 
L.G. van der Windt, tweede penningmeester 
H.H. Bos, lid
K.A. Montfrooij, lid
J. Jalink-Veldhuis, lid
J. Nitrauw, lid 
D. van de Put, lid 
R.G. Timmerman, lid 
G.G. van Werven-Roos, lid 
H. IJzerman, lid 

A.4                Beloningsbeleid

Er zijn geen medewerkers in loondienst bij de Egberdina Wilhelmina Langenberg Stichting. Geen van de
bestuursleden ontvangt een vergoeding dan wel vacatiegeld voor de verrichte werkzaamheden ten behoeve van de
Egberdina Wilhelmina Langenberg Stichting.
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B                BELEIDSPLAN

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van De Egberdina Wilhelmina Langenberg Stichting zijn:

Doelstelling en beleid

a. Het geven van individuele hulp aan personen die wonen in de gemeente Heerde en die, naar het oordeel van het
bestuur, deze hulp nodig hebben op sociale gronden en waarbij aannemelijk is dat die niet op een andere, voor de
hand liggende wijze, in de benodigde hulp kunnen worden voorzien.
b. Het verstrekken van eenmalige of periodieke uitkeringen aan organisaties die overwegend werkzaam zijn in de
gemeente Heerde en een sociaal, of liefdadig doel beogen of in het algemeen belang van de gemeente of haar
inwoners werkzaam zijn.
c. Het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide
in genomen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van de stichting zijn gericht op het verwezenlijken van het hierboven genoemde
doel.

Werving fondsen

De inkomsten van de stichting bestaan uit inkomsten uit haar vermogen na aftrek van de inflatie. Beheer, besteding
en uitkering fondsen.

Beheer fondsen

Het vermogen is gestort op een betaalrekening en spaarrekening en wordt op die rekeningen
beheerd. De besteding en uitkering vindt plaats overeenkomstig het hierboven genoemde doel.
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C                ACTUEEL VERSLAG

Het bestuur heeft in 2017 vier keer vergaderd. Daarnaast is er één keer overleg geweest met alle
andere fondsen in de Gemeente Heerde.

Er zijn 23 aanvragen om financiële ondersteuningen ontvangen. Hiervan zijn er 12 gehonereerd.
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D                BALANS PER 31 DECEMBER 2017

31 december 2017

€ €

31 december 2016

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Financiële vaste activa 509.099 479.375

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 60 210
Liquide middelen 34.561 38.374

 34.621 38.584

 543.720 517.959

PASSIVA

Reserves en fondsen

Stichtingsvermogen 540.535 512.146

Kortlopende schulden 3.185 5.813

 543.720 517.959
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E                STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Realisatie 2017

€ €

Realisatie 2016

€ €
Baten

Baten uit beleggingen 37.160 13.664

Lasten

Ondersteuningen 2016 - 2.960
Onkosten effecten 4.003 5.112

4.003 8.072

Beheer en administratie

Algemene lasten 968 759
Ondersteuningen 2017 3.800 -

4.768 759

Som der lasten 8.771 8.831

Saldo van baten en lasten 28.389 4.833

Resultaatbestemming

Stichtingsvermogen 28.389 4.833
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