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Inleiding
De Stchtng Vrienden van de Jessehofo (hierna ook aangeduid als Vriendenstchtng ofo SVJ) is 13 maart 2013 
foormeel opgericht door het ondertekenen van de statuten bij de notaris. Tegelijkertjd is de inschrijving bij de 
Kamer van Koophandel geregeld.

Doel van de Stchtng is het verwerven en beheren van fnanciële middelen afomstg van individuele personen, 
bedrijven en organisates (als vriend, donateur ofo sponsor), waarmee actviteiten van De Jessehofo (mede) 
mogelijk worden gemaakt.

Dit (Financieel) Jaarverslag geeft de fnanciële situate weer per 31 december 2020 en legt verantwoording afo 
over het gevoerde beleid van de Vriendenstchtng in 2020, het zevende volledige jaar van bestaan. 

De Stchtng Vrienden van de Jessehofo (SVJ) is de afogelopen jaren minder actefo geweest omdat dat voor het 
enig overgebleven bestuurslid te belastend was. In 2020 heeft het bestuur van de Stchtng Interkerkelijk 
Diaconaal Centrum de Jessehofo (SIDCJ) besloten zich meer met de SVJ bezig te houden, omdat de potente van 
een acteve vriendenstchtng werd ingezien. 
Toen eenmaal besloten was dat de SVJ een grotere rol zou moeten gaan spelen, bleek het raadzaam te streven 
naar een groter bestuur voor de SVJ en tevens naar een zo duidelijk mogelijke onafankelijkheid van beide 
stchtngen (SVJ en SIDCJ), dit in verband met de steeds grotere nadruk die hierop door geldgevers en de 
wetgever wordt gelegd. Die onafankelijkheid  was in de loop van de jaren verminderd door het kleiner worden 
van het bestuur van de SVJ en door de foamilierelate tussen het enig overgebleven bestuurslid van de SVJ en de 
betaalde coördinator van de SIDCJ. Om dit te ondervangen heeft, als zeer tjdelijke oplossing, het bestuur van 
de SIDCJ de bestuurlijke taak van de SVJ overgenomen. Het enig overgebleven bestuursalid van de SVJ is 
teruggetreden. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor het in de benen houden van de SVJ gedurende de afogelopen 
jaren. Het tjdelijke bestuur van de SVJ is op zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden, specifek voor de SVJ, met 
als doel dat binnen afozienbare tjd (1 a 2 jaar) er twee volwaardige besturen van SIDCJ en SVJ founctoneren 
zonder personele overlapping. Dat is in 2020 nog niet gelukt, maar in maart 2021 zijn drie nieuwe SVJ 
bestuursleden aangetreden, wat het uiteindelijke doel duidelijk dichterbij brengt omdat sinds die tjd er nog 
maar drie leden van het bestuur van de SIDCJ deel uitmaken van het bestuur van de SVJ.
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Balans per 31 december 2020
Aictvra Pannevra

Omnichiejvreing  Bndniag Omnichiejvreing Bndniag

Saldo Spaarrekening €         972,09 Eigen vermogen  €    19.007,01

Saldo Bankrekening €   11.560,43 Schulden korte termijn €         1.025,51

Vordering op korte termijn op  SIDCJ €   7.500,00

Tftaal €   20.032,52 Tftaal  €    20.032,52

Vermogenspositie
Vermogen per 31 december 2013  €         78,11

Vermogen per 31 december 2014  €       653,75

Vermogen per 31 december 2015  €    2.271,29

Vermogen per 31 december 2016  €    4.087,41

Vermogen per 31 december 2017  €  13.876,42

Vermogen per 31-december 2018 €  16.936,01

Vermogen per 31-december 2019 €  18.295.02

Vermogen per 31-december 2020 €  19.007,01

Rekening en verantwoording over 2020
Er zijn geen specifeke actes geweest gericht op het werven van nieuwe donateurs en sponsoren. Het bedrag 
aan eenmalige en periodieke giften van privépersonen en zakelijke donateurs samen is ondanks dat goed op 
peil gebleven en zelfos wat gestegen t.o.v. voorgaande jaren. Uiteindelijk is er op deze wijze een bedrag van in 
totaal € 1897,00 binnengekomen aan giften. (in 2017: € 2040,00 , in 2018: € 1585,00 , in 2019: € 1532,50).
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Er zijn in 2020 geen bijzondere actes geweest die geld hebben opgeleverd voor de Stchtng. 

Aan fnanciering van actviteiten van de Jessehofo is in 2020 in totaal € 984,71 uitgegeven. Het betreft een 
bijdrage aan de verbouwing van de toiletgroep in de Jessehofo, waardoor ruimte voor een rolstoeltoegankelijk 
mindervalidentoilet gecreëerd is. Tevens is bijgedragen aan de aanschafo van een AED die in de publiek 
toegankelijke hal bij de Jessehofo geplaatst is.

De kosten voor de bankrekening (€200,80) zijn nog steeds relatefo hoog ten opzichte van wat op de rekening 
staat, maar door het toenemende saldo op de betaal- en spaarrekening is de verhouding wel verbeterd. In 2020
zijn er in het geheel geen rente-inkomsten geweest.

Samenvatend leidt dit tot het volgende overzicht van inkomsten en uitgaven:

Iinkfmntndin  Uetgavrndin

Periodieke en eenmalige giften €    1897,50 Beheerskosten €      200,80

Bijdrage AED Jessehofo €      410,00

Bijdrage mindervalidentoilet €   574,71

Opbrengst actviteiten Vriendenstchtng €         0,00 

subtotaal €   1.185,51 

Rente-inkomsten  €         0,00 Positief Saldo €   711,99

Tftaal batndin € 1897,50 Tftaal lantndin €   1897,50

Overige financiële informatie
Medio 2014 heeft de Belastngdienst de Stchtng Vrienden van de Jessehofo erkend als ANBI-organisate.

Dat betekent dat mensen en bedrijven die ons fnancieel steunen hun bijdrage als gift kunnen aftrekken. Het 
foormulier hiervoor is bij het bestuur verkrijgbaar. Nadere toelichtng op de aftrekbaarheid van giften is te vinden
op  www.belastngdienst.nl 
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