
JAARVERSLAG 2021 van de Stichting Steunfonds van de SMOW  
 
Corona 
Helaas stond ook 2021 in het ‘teken van’ corona.  
Mede daardoor is dit jaar het aantal aanvragen weer gestegen t.o.v. het vorig jaar. Landelijk 
doen steeds meer mensen een beroep op een steunfonds/noodfonds. 
Gelukkig mochten we dit jaar ook steun ontvangen van lokale serviceclubs en de kerken. 
  
Bestuur 
Het bestuur is in 2021 tweemaal bij elkaar gekomen. De overige (zeer veelvuldige) contacten 
hebben per e-mail plaatsgevonden. Het aanvraagformulier, zoals eerder vastgesteld, voldoet 
goed in het gebruik. Per 31 december 2021 was het bestuur als volgt samengesteld: Hans 
Hupkes (voorzitter), Gabrie Lansbergen (penningmeester), Jacqueline Mulder (secretaris), 
en Anneke Kroesbergen (namens de SMOW).  
 
Aanvragen in 2021 
Er waren 29 aanvragen om financiële steun. Dit betreft nieuwe aanvragen of voortzettingen 
uit 2020 (bijv. te voorziene tandartskosten). Een aantal mensen heeft een voorschot 
terugbetaald. Het beleid met betrekking tot de aanvragen is niet veranderd. Het doel is ook 
hetzelfde gebleven: mensen die in financiële nood verkeren helpen om uit de problemen te 
geraken. Dit jaar was dat op heel verschillende gebieden. 
 
Fondsenwerving 
Ook in 2021 is het Steunfonds er weer in geslaagd om meer inkomsten te realiseren. Dit was 
ook nodig gezien de stijging van de uitgaven. Naast terugbetaalde voorschotten (€ 630), 
giften van particulieren (€ 440) was er ook een gift van PCI H. Augustinus parochie (€2000). 
Daarnaast kregen we voor 2021 een bijdrage van Fonds 1818 (€ 600), een grote bijdrage 
van Rotary Wassenaar Terhorst (€5250) en van de Van Ommeren de Voogt stichting 
(€3000), St Armoedefonds (€2000) en St Unie van Vrijwilligers (€2500). Het bestuur is alle 
gevers bijzonder dankbaar. Op deze wijze is het mogelijk om dit werk voort te zetten. 
 
Contacten met andere organisaties 
De contacten met de PCI en de PGW waren door persoonswisselingen iets minder dan 
vorige jaren. In 2022 zal dit weer worden opgepakt. 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. Door Corona waren ook 
andere contacten minder. 
 
Resultaat 2021 
Uit de gegevens van onderstaand overzicht is te zien dat de inkomsten zijn gestegen tot 
€16440. De directe uitgaven zijn gestegen tot €11.533. Maar daarnaast is er voor het 
volgend jaar al een reservering gedaan van € 6525 i.v.m. toezeggingen in 2021.  
Daardoor zijn de totale uitgaven in 2021 dus hoger dan de inkomsten.  
 

  



 

Stichting Steunfonds van SMOW      2021       
Staat van Baten en 
Lasten           

                  

ACTIVA  €     PASSIVA  €  €  

            

BANK      EIGEN VERMOGEN    

          Betaalrekening 4582    Eind 2020  541   

          Spaarrekening 8603    Mutaties 2021 6119   

   13185     Subtotaal  6660 

  Totaal          

       VOORZIENING voor 2022   

       Donaties voor 2022 0   

       Toegezegd te betalen 6525   

        Subtotaal  6525 

            Totaal   13185 

            

Baten  €          

Fondsen  5600         

Serviceclubs +UVV 7750       Wassenaar,   

Kerken/diaconie  2000       Januari 2022   

Particulieren  440         

Retour ontvangen 
voorschotten 650     

 

     

  Totaal 16440         

            

Lasten           

Beheerskosten  127     G.J.T. Lansbergen   

Uitgaven individuele hulp 11406     Penningmeester   

  Totaal 11533         

            

Baten minus lasten 4907             
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