BESTUURSVERSLAG
De steunverlening door het Hulpfonds is in principe bedoeld oor eenmalige projecten. Doel is om de
kwaliteit van bestaan van mensen met een beperking te verbeteren in situaties waarin reguliere
financiering onvoldoende is. Het Hulpfonds richt zich primair, maar niet uitsluitend, op aan de
Stichtin Zozijn gerelateerde activiteiten. Het is ewenst dat meerdere financiers meedoen en dat,
voor zover van toepassing, de directie van Zozijn de aanvra en ondersteunt.
De steunverlening wordt gefinancierd uit de opbrengst van het vermo en en incidentele, deels
geoormerkte, giften en donaties.
Het jaar is met een negatief beleggingsrendement afgesloten.

In 2018 zijn steunaanvragen gehonoreerd voor een totaal bedrag van € 31.516 De kwaliteit van de
aanvragen was in het algemeen van een goed niveau. Het beleid is om structureel de waarde van het

vermo en in stand te houden en het surplus jaarlijks ter beschikking te stellen voor het financieren
van projecten. In tijden met lage rendementen zijn inder middelen beschikbaar, waardoor aan de
selectie van rojecten extra aandacht wordt besteed.
Bestuurssamenstelling:
De heer K.J. Hekman, voorzitter
Mevrouw M.IJ. Reijmer-Grimmelikhuizen, secretaris
De heer Th. G. H. Liebrand, penningmeester
De heer W.A. Bakker, lid
De heer F. van 't Sant, lid
Mevrouw M. van Toor,lid
Mevrouw D. Onnink is namens Zozijn adviseur van het bestuur.
Secretariële ondersteuning wordt verzorgd door mevrouw Y. Bos

Wilp, 18 april 2019

Namens het bestuur,

K.J. Hekman, voorzitter
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JAARREKENING
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BALANS (na erwerking bestemming resultaat)
31 december 2018 31 december 2017
VLOTTENDE ACTIVA
Effecten

1.6.1

Vorderingen
Creditrente

564 1.089

Dividendbelasting

Liquide middelen

1.008.029

1.057.004

1.045

1.6.2

1.083

1.609

2.172

543.391

666.856

1.602.004

1.677.057
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31 december 2018

31 december 2017

Algemene reserve 1.6.3 1.572.710

1.640.027

EIGEN ERMOGEN

KORTLOPENDE SCHULDE 1.6.4
Accountants-en administratie osten

Steun erlening
Stichting Sipman Budding
O erige

2.500

2.500

26.794

28.470

-

6.000

-

60
29.294

37.030

.602.004

1.677.057
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STAAT VAN BATEN E L STE
2018

2017

Baten

Opbrengst obligaties
Opbrengst aandelen
Rente banken
Overige opbrengsten

1.7.

1.7.1

-40.074

6.607

1.7.2

-4.7 0

43.084

1.7.3

333
268

2.512

1.278

53.481

-44.213

Lasten

Steunverlening
Algemene kosten

E ploitatiesaldo

40.706

1.7.4 18.963
1.7.5

4.141

4,981
23.104

45.687

-67.317

7.794
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING
DOELSTELLING

De activiteiten van de stichting betreffen het financieel ondersteunen van de stichting Zozijn Zorg bij
met name die activiteiten die gericht zijn op het welzijn van de cliënten waarvoor anderszins geen of
onvoldoende financiële middelen ter beschikking staan en het financieel ondersteunen van
rechtspersonen/instellin en die zijn gericht op de verpleging, verzorging en/of ondersteuning van
gehandicapten in het al emeen en in de regio Oost-Nederland in het bijzonder. De stichtin staat
ingeschreven in het Handelsre ister van de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder dossiernummer

41039992.
ALGEMEEN
Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro s, tenzij anders vermeld.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Tenzij anders vermeld worden activa en passiva gewaardeerd tegen de nominale bedragen.
Effecten
De effecten worden gewaardeerd tegen beurswaarde. Voordelige of nadelige koersverschillen worden
ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht.
Overige activa en passi a
De overige activa en passiva worden in de balans ewaardeerd op nominale bedragen.
Vorderingen
Op de vorderingen worden wegens mogelijke oninbaarheid noodzakelijk geachte waardever¬
inderingen toegepast.
Resultaat
Met inachtnemin van de hiervoor gegeven waarderingsgrondslagen wordt het resultaat bepaald als
verschil tussen de opbrengsten en de op historische uitgaafprijzen gewaardeerde kosten en andere
lasten. De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben.
Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze eleden of waarin ze voorzienbaar zijn. Winsten
worden verantwoord in het jaar waarin ze erealiseerd zijn.
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