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Inleiding
De Stichting Vrienden van de Jessehof (hierna ook aangeduid als Vriendenstichting of SVJ) is 13 maart 2013 
formeel opgericht door het ondertekenen van de statuten bij de notaris. Tegelijkertijd is de inschrijving bij de 
Kamer van Koophandel geregeld (KvK nr. 57485798).

Doel van de Stichting is het verwerven en beheren van financiële middelen afkomstig van individuele personen, 
bedrijven en organisaties (als vriend, donateur of sponsor), waarmee activiteiten van De Jessehof (mede) 
mogelijk worden gemaakt.

Dit Jaarverslag geeft de financiële situatie weer per 31 december 2021 (gebaseerd op de jaarrekening 2021) en 
legt verantwoording af over het gevoerde beleid van de Vriendenstichting in 2021, het achtste volledige jaar van
bestaan. 

De Stichting Vrienden van de Jessehof (SVJ) is de afgelopen jaren minder actief geweest omdat dat voor het enig
overgebleven bestuurslid te belastend was. In 2020 heeft het bestuur van de Stichting Interkerkelijk Diaconaal 
Centrum de Jessehof (SIDCJ) besloten zich meer met de SVJ bezig te houden, omdat de potentie van een actieve
vriendenstichting 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 onafhankelijkheid van beide 
stichtingen (SVJ en SIDCJ), dit in verband met de steeds grotere nadruk die hierop door geldgevers en de 
wetgever wordt gelegd. Die onafhankelijkheid  was in de loop van de jaren verminderd door het kleiner worden 
van het bestuur van de SVJ en door de familierelatie tussen het enig overgebleven bestuurslid van de SVJ en de 
betaalde coördinator van de SIDCJ. Om dit te ondervangen heeft, als zeer tijdelijke oplossing, het bestuur van de
SIDCJ in 2020 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 afgelopen 
jaren. Het tijdelijke bestuur van de SVJ is op zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden, specifiek voor de SVJ, met 
als doel dat binnen afzienbare tijd (1 a 2 jaar) er twee volwaardige besturen van SIDCJ en SVJ functioneren 
zonder personele overlapping. Dat is in het laatse deel van 2020 en in 2021 nog niet gelukt, maar in maart 2021 
zijn drie nieuwe SVJ bestuursleden aangetreden, wat het uiteindelijke doel duidelijk dichterbij bracht. In het 
najaar van 2021 is de penningmeester teruggetreden, wat uiteindelijk ertoe leidde dat eind 2021 er nog maar 
twee leden van het bestuur van de SIDCJ deel uitmaken van het bestuur van de SVJ. 

Bertjan Bosselaar
Interim voorzitter
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Bestuurlijk
Voor het bestuur van van de Stichting Vrienden van de Jessehof (SVJ) zijn in 2021 drie nieuwe bestuursleden 
geworven en aangesteld (vanaf 22 maart 2021).
In het najaar van 2021 heeft de penningmeester helaas besloten te stoppen. Peter Beuman was bereid het 
penningmeesterschap over te nemen. Bertjan Bosselaar is voorzitter en wordt de 2e penningmeester in het 
kader van het 4-ogen-principe. Anneke Kroesen heeft het secretariaat op zich genomen. 

Op 31 december 2021 bestaat het bestuur uit de volgende leden:
Maria Scali   (sinds 22mar2021)
Leonie Zweekhorst   (sinds 22mar2021)
Anneke Kroesen
Peter Beuman   (sinds 22mar2021)
Bertjan Bosselaar

De zaken rond de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) zijn ook binnen de Vriendenstichting 
geregeld. Er is een protocol afgesproken i.vm. het 4-ogen-principe. 

Activiteiten
De volgende activiteiten zijn door het bestuur uitgevoerd:

- overzicht verkrijgen over bestaande donateurslijst. 
- Een nieuwe folder is gemaakt. De folder is in een oplage van 5000 ex. gedrukt. 
- De bestaande donateurs  zijn middels een brief en de nieuwe folder bedankt, geïnformeerd over het 

nieuwe bestuur en er is aan hen gevraagd  hun donatie te continueren. 
- Bestuursleden hebben in hun netwerk de folder verspreid. Eén bestuurslid heeft in de wijk Hof van Delft

de folder  huis-aan-huis verspreid.
- De vriendenstichting heeft 2 verzoeken van het bestuur van de Jessehof gehonoreerd:

       Donaties voor een bedrag van € 557,45  voor een nieuw aquarium in de Jessehof.
       Een toezegging van  € 2000,- voor het jubileumfeest in mei 2022. 
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Balans per 31 december 2021
Activa Passiva

Omschrijving  Bedrag Omschrijving Bedrag

Saldo Spaarrekening €         948,09 Eigen vermogen  €    20.008,27

Saldo Bankrekening €   19.186,03 Schulden korte termijn aan SIDCJ €         125,85

Vordering op korte termijn   – 

Totaal €   20.134,12 Totaal  €    20.134,12

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

Vermogen per 31-december 2021 €  20.008,27

Jaarverslag 2021 Stichting Vrienden van de Jessehof Pagina 4



Rekening en verantwoording over 2021
De activiteiten in 2021 zijn er met name op gericht geweest bestaande en oude contacten/donateurs/sponsoren
aan te spreken. Daarnaast heeft het verspreiden van de nieuwe folder een eerste effect gehad op het aantal 
gevers. Het bedrag aan eenmalige en periodieke giften van privépersonen is door de genoemde activiteiten, 
vooral  in de laatste maanden van 2021, opgelopen. Uiteindelijk is in 2021 een bedrag van totaal €  1925,- 
binnengekomen. Dat is zelfs meer dan het bedrag aan giften in 2020 en ook meer dan in de paar jaren daarvoor 
(in 2017: € 2040,00 , in 2018: € 1585,00 , in 2019: € 1532,50 , in 2020: € 1897,00).

Aan financiering van activiteiten van de Jessehof is in 2021 in totaal € 557,45 uitgegeven. Het betreft de 
vervanging van het aquarium in de Jessehof. Toen in het voorjaar van 2021 een plas onder het aquarium 
verscheen en de aquariumbak niet meer te redden bleek, kwam de betekenis van het aquarium voor de 
bezoekers van de Jessehof naar voren. Het dringende verzoek om bij te dragen aan het voorkomen van dit 
verlies werd aan de Vriendenstichting doorgespeeld. Het vertrouwde aquarium is daarom door de SVJ in ere 
hersteld.

Omdat de Jessehof in 2022 haar 10-jarig bestaan viert, is besloten tot het toezeggen van € 2.000,- als bijdrage in 
de kosten van de viering ervan in mei 2022. Dit bedrag komt ten laste van de rekening van 2022.

De kosten voor de bankrekening (€142,05) zijn nog steeds relatief 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 2021 
zijn er in het geheel geen rente-inkomsten geweest.

In 2021 zijn geen specifieke geldwervende activiteiten ontplooid.
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Samenvattend leidt dit tot het volgende overzicht van inkomsten en uitgaven:

Inkomsten Uitgaven

Periodieke en eenmalige giften €    1800,00 Beheerskosten €      142,05

Incidentele baten €    125,00 Bijdrage aquarium €      557,45

Publiciteitskosten (nieuwe folder) €   224,24

Opbrengst activiteiten Vriendenstichting €         0,00 

subtotaal €   923,74 

Rente-inkomsten  €         0,00 Positief Saldo €   1.001,26

Totaal baten €  1925,00 Totaal lasten €   1925,00

Overige financiële informatie
Medio 2014 heeft de Belastingdienst de Stichting Vrienden van de Jessehof erkend als ANBI-organisatie.

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