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Financieel overzicht
In de onderstaande tabel staat het financiële overzicht van het Steunfonds voor 2015.
Inkomsten
Euro Uitgaven
Euro
Ontvangen giften
1.106,04 Leningen aan vluchtelingen
745,00
Terugbetaalde leningen
707,00 Leningen aan VG&V
4.000,00
Taallessen tijdschrift
75,00
Taallessen kopieerkosten
131,00
Taallessen Office 365
60,88
Website
26,56
Bankkosten
209,26
Totaal inkomsten
1.813,04 Totaal uitgaven
5.247,70
Balans
Beginsaldo bank
5.048,62 Eindsaldo bank
1.613,96
Afschrijving restant lening
-50,00
Uitstaande leningen 1 jan
2.757,00 Uitstaande leningen 31 dec
6.438,00
(VG&V € 2.000)
(waarvan VG&V € 6.000)
Vermogen 1 januari

7.805,62 Vermogen 31 december

8.001,96

In 2015 is het vermogen enigszins(€ 196) toegenomen. Het was eind 2015 € 8.002, waarvan
€ 6.438 uitstaande leningen.
Het banksaldo was eind 2015 slechts € 1.614. Dat is uitgaande van het financiële beleid in
voorgaande jaren onvoldoende voor het goed kunnen functioneren als steunfonds.
Het steunfonds heeft in afwijking van voorgaande jaren helaas geen donatie ontvangen van de
‘Van den Brink-Houtman Stichting” voor gezinshereniging en taallessen. Het steunfonds is
dankbaar voor de in voorgaande jaren ontvangen donaties.
In 2015 zijn, net als in 2014, veel giften van enkele particulieren ontvangen.
Er is een gedeeltelijke terugbetaling ontvangen van een eerder verstrekte lening; het restant van
€ 50 is kwijtgescholden. Daarnaast is een in 2015 verstrekte lening in ditzelfde jaar
terugbetaald.
Het bestuur heeft begin 2017 besloten om nog uitstaande restanten van leningen voor 2015
kwijt te schelden. Dit betreft circa € 1.800. In aanvulling hierop worden duidelijker criteria
geformuleerd voor het verstrekken van giften en leningen.
In 2015 is aan twee statushouders een lening verstrekt voor het verlengen van een
verblijfsvergunning. Dit gebeurt doorgaans op aangeven van de begeleiders van VG&V.
Aan de Vluchtelingenwerkgroep Gooi en Vechtstreek (VG&V) is een lening verstrekt voor het
financieren van de organisatie in afwachting van een subsidie van de gemeente Hilversum. In
aanvulling hierop zijn de onkosten van de taallessen bij VG&V door het Steunfonds betaald.
De kosten van het steunfonds bedroegen € 209,65 bankkosten en € 26,56 voor de website.
Er zijn geen onkosten gedeclareerd door de bestuursleden.
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ANBI-status
Het Steunfonds heeft in 2015 de ANBI status behouden. Dat wil zeggen dat giften aan het
Steunfonds aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.
De Belastingdienst stelt daarvoor als eis dat informatie over het Steunfonds op Internet staat: zie
hiervoor steunfondsvluchtelingenhilversumeo.nl.
Bestuur
De samenstelling van het bestuur is per 1 december 2015 gewijzigd: Heico Urban is als
voorzitter opgevolgd door Janine Wildschut. Janine Wildschut is ook bestuurslid van VG&V.
Tot 1 december 2015
Vanaf 1 december 2015
voorzitter
Heico Urban
Janine Wildschut
secretaris
Josien Arens
Josien Arens
penningmeester
Rien Rense
Rien Rense
Het bestuur heeft in 2015 enkele keren vergaderd.
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