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Financieel overzicht
In de onderstaande tabel staat het financiële overzicht van het Steunfonds voor 2016.
Inkomsten
Euro Uitgaven
Ontvangen giften particulieren
1.675,00 Leningen aan vluchtelingen
Grant IBM via VG&V
1.800,00 Lening voor laptop
Terugbetaalde leningen 2016
875,00 Giften aan vluchtelingen
Terugbetaling lening laptop
749,00 Gift tijdschrift voor taallessen
Terugbetaalde leningen VG&V
6.000,00 Website
Bankkosten

Euro
1.232,50
749,00
1.681,30
75,00
26,56
209,76

Totaal inkomsten

11.099,00 Totaal uitgaven

3.974,12

Balans
Beginsaldo bank

1.613,96 Eindsaldo bank

8.738,84

Uitstaande leningen 1 jan
(waarvan VG&V € 6.000)

6.438,00 Uitstaande leningen 31 dec
(438 van 2015 en 357,50 van 2016)

Vermogen 1 januari

8.051,96 Vermogen 31 december

795,50

9.534,34

In 2016 is het vermogen bijna € 1.500 toegenomen. Het was eind 2016 € 9.534,34, waarvan
€ 795,50 uitstaande leningen.
Het banksaldo was eind 2016 € 8.738,84. Dat is uitgaande van het financiële beleid in
voorgaande jaren ruim voldoende voor het goed kunnen functioneren als steunfonds.
In 2016 zijn wederom veel giften van enkele particulieren ontvangen: in 2016 € 1.675; in 2015
€ 1.106 en in 2014 € 2.832,50.
De leningen en donaties aan VG&V zijn in 2016 volledig terugbetaald (samen € 6.000). VG&V
ontvangt nu subsidie van de gemeenten Hilversum en Wijdemeren, en kon daardoor de eerdere
leningen aflossen. De liquiditeit is daardoor sterk verbeterd.
Via VG&V is een grant van IBM van € 1.800 ontvangen, die bestemd is voor ondersteuning van
vluchtelingen en via het steunfonds is uitbetaald.
Voor het aanvragen van een verblijfsvergunning voor een baby is een gift verstrekt van € 53.
Voor reiskosten naar school is in een urgente situatie een gift van € 50 gegeven.
Voor de reiskosten van nareizigers bij een gezinshereniging is een gift gegeven van € 845,80 en
een lening van € 800,00; deze lening is in 2016 terugbetaald.
Er is een lening verstrekt van € 75 voor het aanvragen van een urgentieverklaring, die ook in
2016 al is terugbetaald.
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Via de bankrekening van het steunfonds is voor een statushouder een gift van € 749 van een
fonds ontvangen voor het aanschaffen een computer; de betaling is vervolgens door het
steunfonds gedaan.
Voor de taallessen bij VG&V is in 2016 alleen het abonnement op een tijdschrift betaald. VG&V
kan de kosten voor de taallessen nu verder betalen uit de reguliere subsidie.
De kosten van het steunfonds bedroegen € 209,76 bankkosten en € 26,56 voor de website.
Er zijn geen onkosten gedeclareerd door de bestuursleden.
ANBI-status
Het Steunfonds heeft in 2016 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 in 2016 niet gewijzigd:
2016
voorzitter
Janine Wildschut
secretaris
Josien Arens
penningmeester
Rien Rense
Janine Wildschut en Rien Rense zijn ook bestuurslid van VG&V; Josien Arens is maatschappelijk
begeleider bij VG&V
Het bestuur heeft in 2016 niet vergaderd, maar per e-mail overleg gevoerd.
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