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Website:

Jan Nienhuisvereniging
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8181 GN
Heerde
www.heerdefondsen.nl

RSIN:
KVK:

804857295
40101485

Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
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 deze gemeente
of haar inwoners werkzaam zijn.
c Het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest
uitgebreide zin genomen.
Bestuur
Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:
Voorzitter
De heer E.J. Luchtenbelt
Secretaris
Mevrouw W. Blankenvoort - Zielhuis
Penningmeester
De heer R. de Gooijer
Tweede penningmeester De heer L.G. van der Windt
Vice-voorzitter en tweede
secretaris
De heer E. Feijen
Bestuurslid
De heer D. van de Put
Bestuurslid
De heer J. Nitrauw
Bestuurslid
Mevrouw K.A. Montfrooij
Bestuurslid
Mevrouw G.G. van Werven-Roos
Bestuurslid
Mevrouw J. Jalink-Veldhuis
Bestuurslid
De heer R.G. Timmerman
Bestuurslid
De heer H. IJzerman
Bestuurslid
De heer H.H. Bos
Per 1 januari 2019 is de heer E.J. Luchtenbelt afgetreden en heeft de heer G. van der Scheer als voorzitter
zitting genomen in het bestuur.
Per 1 januari 2019 is de heer J. Nitrauw als bestuurslid afgetreden en is opgevolgd door de heer H. van Ark.

Beloningsbeleid
Er zijn geen medewerkers in loondienst bij de Jan Nienhuisvereniging. Geen van de bestuursleden ontvangt
een vergoeding dan wel vacatiegeld voor de verrichte werkzaamheden ten behoeve van de Jan
Nienhuisvereniging.
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BELEIDSPLAN
De hooflijnen van het actuele beleidsplan van de Jan Nienhuisvereniging 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 vereniging zijn gericht op het verwezenlijken van het hierboven genoemde
doel.
Werving fondsen:
De inkomsten van de vereniging bestaan uit inkomsten uit haar vermogen na aftrek van de inflatie.
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.

ACTUEEL VERSLAG

Algemeen
Het bestuur heeft in 2018 vier keer vergaderd. Daarnaast is er één keer overleg geweest met alle
andere fondsen in de Gemeente Heerde.
Er zijn 34 aanvragen om financiële ondersteuningen ontvangen. Hiervan zijn er 24 gehonereerd.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)

31 december 2018
€

31 december 2017

€

€

€

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

2.014.390
1.535.538

2.010.581
1.416.969
3.549.928

3.427.550

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

7.686
377.322

8.329
391.527
385.008

399.856

3.934.936

3.827.406

3.930.911

3.823.490

4.025

3.916

3.934.936

3.827.406

PASSIVA
Reserves en fondsen
Verenigingsvermogen
Kortlopende schulden
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Realisatie

Realisatie

2018
€

2017
€

Baten
Baten

68.863

69.275

Baten uit beleggingen

47.809

40.965

Legaat

56.360

Som der baten

173.032

110.240

557

1.476

9.971

9.204

10.528

10.680

4.614

-

Algemene kosten

11.441

11.020

Ondersteuningen

44.435

49.180

Financiële baten en lasten

-5.408

-6.285

55.083

53.915

65.611

64.595

107.421

45.645

Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Onkosten landerijen
Onkosten effecten

Afschrijvingen

Som der lasten
Resultaat
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