
Jaarcijfers Stichting Herstel

2020



Woord vooraf

Gelukkig, (komma) nieuwjaar.
Ook voor Stichting Herstel verliep het jaar 2020 bijzonder. Ondanks dat veel hulpverlening stokte of 
werd vertraagd zijn er uiteindelijk in het jaar 2020 102 aanvragen bij onze stichting ingediend. 
Daarvan zijn er 60 aanvragen gehonoreerd.

Het totaalbedrag aan uitgekeerde giften beloopt € 15.287,00 (gemiddeld per gift € 255,00).
Onverminderd heeft een relatief groot gedeelte van de giften betrekking op voorzieningen gericht op 
het zelfstandig gaan wonen (inboedelgoederen) en op het kunnen aanschaffen van een 
vervoermiddel.

Het bestuur van de Stichting dankt de Stichting Riwis Zorg en Welzijn voor haar -helaas laatste- 
jaarlijkse donatie. De Dr. Wittenberg Stichting zeggen wij dank voor hun -gelukkig voortdurende- 
jaarlijkse bijdrage. De (eenmalige) bijdrage van de Stichting De Johanna Donk-Grote is zeer welkom 
gebleken.

Tot slot verdient vermelding de toegekende gift door de Stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg 
ten belope van € 15.000,00. In verband met de eind 2019 bestaande nijpende liquiditeitspositie 
mocht deze gift al eind 2019 feitelijk worden ontvangen. De besteding wordt evenwel in het 
onderhavige verslag verantwoord.

Het bestuur veroorlooft zich bestaande en nieuwe sponsoren te benaderen zodat (steeds meer) 
mensen die bij de Stichting via een hulpverlener aankloppen geholpen kunnen worden met een 
financieel duwtje in de rug.

Namens het bestuur
Mr Jeroen Brouwer, voorzitter
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1. Financiële feiten

1.1 Overzicht aanvragen Stichting Herstel over het jaar 2020

Aanvragen van 01-01-2020 t/m 31-12-2020 :  102  

Aantal gehonoreerde aanvragen :    60

Aantal niet gehonoreerde aanvragen :    42

Giften totaal € 15.287

Specificatie giften:
Fietsen               €  1780                                   
Inrichting               €   9594
Huur/Borg               €   1932
ID-Kaarten               €        58
Studiekosten               €   1633
Kleding              €     290        

      

 +

TOTAAL € 15.287 



1.2 Overzicht onkosten Stichting Herstel over het jaar 2020

 Secretariaatskosten :    €  3768
 Representatiekosten :    €       97  
 Bankkosten :     €     130

Bijlage: Financieel jaaroverzicht 2020

Inkomsten Uitgaven

Donaties        €  37.000 Uitgekeerde giften     € 15.287
Ontvangen rente        €            0 Secretariaatskosten     €   3.768
Vermogen 01-01-2020        €  16.357 Bankkosten      €      130

Representatiekosten     €        97 

€ 53.357 € 19.282

Eigen vermogen per 01-01-2020 :       € 16.357  

Eigen vermogen per 31-12-2020 :       € 34.075


