Jaarverslag 2020 - Stichting Vrienden van Senia

Doelstelling en realisatie
In 2014 is de Stichting Vrienden van Senia opgericht. Het doel van de stichting is het
bevorderen dat mensen met gelijke (culturele) interesses met elkaar in contact komen.
Omdat Stichting Vrienden van Senia niet over een uitvoeringsorganisatie beschikt, worden
de financiële middelen beschikbaar gesteld aan Stichting Senia om deze te gebruiken voor
sociale projecten.
Activiteiten in 2020
Het jaar 2020 was een activiteiten-luw jaar. We hebben slechts een enkele actie
ondernomen om activiteiten te financieren. We hebben dit jaar vanuit de Vriendenstichting
bijgedragen in de kosten om de website van Senia toegankelijker te maken voor blinden en
slecht zienden. Zo werd er een voorleesprogramma aangekocht voor de website, en werden
door het web-bureau een aantal specifieke werkzaamheden uitgevoerd om de zichtbaarheid
te bevorderen. Ook werden nog onkosten gemaakt tbv leeswijzers voor een speciale
doelgroep.
Werving donateurs
De werving van donaties verliep via de digitale nieuwsbrief van Senia die maandelijks
verschijnt. In alle 12 nieuwsbrieven werd de Vriendenstichting onder de aandacht gebracht.
Dit leidde in 2020 tot 68 donaties.
Bestuur
In het bestuur waren geen wisselingen. Op 31 december 2020 bestond het bestuur uit de
volgende personen:
• Els Scholtes, voorzitter
• Frank Hockx
• Joke Laarhoven
• Peter Moes
Het plan is om Stichting Senia en Stichting Vrienden van Senia in 2021 bestuurlijk te
ontvlechten. Daarvoor zullen in het voorjaar nieuwe bestuursleden aangezocht worden.
Financieel
De Stichting heeft in het verslagjaar giften ontvangen voor een totaalbedrag van € 2.928,50.
Zie de jaarrekening op de volgende pagina. De 68 donaties bedroegen gemiddeld 45 euro.
Uitschieters waren 6 donaties van rond de 100 euro en één van 500 euro. We zijn alle
gevers veel dank verschuldigd.
18 maart 2021
Els Scholtes - voorzitter
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Jaarrekening Vrienden van Senia 2020

BALANS

31 dec. 2018

Activa
Vaste activa
materiele vaste activa
€

31 dec. 2019

-

31 dec. 2020

-

-

Vlottende activa
liquide middelen

€ 5.972,35

€ 7.494,52

€ 9.662,57

totaal activa

€ 5.972,35

€ 7.494,52

€ 9.662,57

€ 5.972,35

€ 7.494,52

€ 9.662,57

Passiva
Eigen vermogen
algemene reserve
kortlopende schulden

€

totaal passiva

€ 5.972,35

€

-

€ 7.494,52

WINST-EN VERLIESREKENING

2018

€

-

€ 9.662,57

2019

2020

Baten
Giften

€ 1.285,00 €

2.589,00 €

2.928,50

Totaal baten

€ 1.285,00 €

2.589,00 €

2.928,50

Lasten
Bankkosten
Geretourneerd
Onkosten ivm leeswijzers
Bijzondere leeswijzers
Aanschaf voorzieningen voor
website ivm blinden/slechtzienden

€ 119,31

€ 100,03

€ 15,00
€ 327,00
€

966,80

totaal lasten

€ 461,31 €

1.066,83

Saldo baten en lasten

€ 823,69 €

1.522,17 €
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€

122,55

€

45,00

€

592,90

€

760,45
2.168,05

