JAARVERSLAG over 2020 van de Stichting Steunfonds van de SMOW
Corona
2020 was een jaar in het ‘teken van’ corona.
Ook dit jaar steeg het aantal aanvragen t.o.v. het vorig jaar. En hoewel je in een jaarverslag
niet vóór uit hoort te kijken is de verwachting dat het aantal aanvragen in 2021 weer verder
zal stijgen.
Bestuur
Het bestuur is in 2020 viermaal bij elkaar gekomen. De overige (zeer veelvuldige) contacten
hebben per e-mail plaatsgevonden. In februari heeft het bestuur een formulier vastgesteld
dat de SMOW voortaan zal gebruiken bij het indienen van een aanvraag. Bovendien heeft
het bestuur na overleg met de PGW en de PCI een brief opgesteld die gebruikt kan worden
om een aanvrager te informeren dat de aanvraag ook ondersteund wordt door PGW of PCI.
Per 31 december 2020 was het bestuur als volgt samengesteld: Hans Hupkes (voorzitter),
Wilma Bergveld (secretaris), Gabrie Lansbergen (penningmeester) en Anneke Kroesbergen
(namens de SMOW). In het najaar heeft Wilma Bergveld aangegeven dat zij per 1 januari
2021 uit het bestuur zal treden. Er is actief op ingezet om haar te vervangen. Daarnaast is er
natuurlijk overleg gevoerd met de SMOW. Dit was zeer constructief.
Aanvragen in 2020
Er zijn 25 aanvragen om financiële steun gehonoreerd. Hiervan waren er aantal
toezeggingen die nog in 2021 doorlopen (bijv. te voorziene tandartskosten) en een aantal
voorschotten die al gedeeltelijk zijn terugbetaald. Het beleid met betrekking tot aanvragen is
voortgezet. Het nieuwe aanvraagformulier beantwoordt aan de verwachtingen. Het bestuur
constateert dat de behoefte aan deze vorm van steunverlening opnieuw is toegenomen.
Fondsenwerving
Gelukkig is het Steunfonds er ook in 2020 weer in geslaagd om een stijging van de
inkomsten te realiseren om de stijging van de uitgaven te kunnen opvangen. Naast giften
van particuliere waren er ook giften van de Stille Kracht en de diaconieën van de
protestantse en katholieke kerk (PGW en PCI).
Daarnaast kregen we voor 2020 een bijdrage van Fonds 1818 (€ 3000), Charity Rob Beers
(€ 3000) en van de Van Ommeren de Voogt stichting (€2000).
Ook bij de gemeente is een aanvraag om een bijdrage gedaan. Tot op heden heeft dat
helaas nog niet tot een positieve reactie geleid.
Voor de financiën zie verder de balans en de rekening over 2020.
Contacten met andere organisaties
De contacten met de PCI, PGW en de Stille Kracht zijn voortgezet. De bedoeling van deze
contacten blijft om deze vorm van hulpverlening enigszins te stroomlijnen en, met erkenning
van elkaars eigen karakter, te bekijken of het mogelijk is om elkaar te helpen.
Hierbij is van belang dat in de loop van 2020 bij de Stille Kracht, het Krachtfonds is opgericht.
Dit fonds heeft veel overeenstemming met de doelstellingen van het Steunfonds. Dit jaar is
tweemaal een constructief overleg geweest met de SMOW en met het Krachtfonds
Steunfonds ‘op de kaart’
Hoewel ’t Steunfonds al vele jaren bestaat, blijft het toch nodig om steeds aandacht te
vragen voor zijn werk. In maart heeft de penningmeester een heldere presentatie gegeven bij
Sociaal Kontakt Wassenaar. In het najaar zijn ook twee politieke partijen (CDA en PvdA)
benaderd om de werkzaamheden nader toe te lichten.

Stichting Steunfonds van de SMOW
Balans van het boekjaar 2020

€

ACTIVA
BANK
Betaalrekening
Spaarrekening

EIGEN VERMOGEN
eind 2019
mutaties 2020

5675
2602

€

PASSIVA

5353
-4812

8278

541
VOORZIENING voor 2021
donaties voor 2021
toegezegd te betalen

3200
4537
7737
8278

Baten
Rente inkomsten
Bijdragen van begunstigers
Retour ontvangen voorschotten
Lasten
Administratiekosten
Bankkosten
Bijdragen voor individuele noodhulp

Baten minus lasten

€
0
10.947
550
11.497
0
119
8.452
8.572
2.925

Wassenaar,
31-12-2020

G.J.T. Lansbergen
Penningmeester

