
Jaarcijfers Stichting Herstel

2021



Woord vooraf
Met een ‘Gelukkig, (komma!) Nieuwjaar’ werd het voorwoord in ons laatste jaarverslag geopend. Op 
dat moment leek het bijna niet voorstelbaar dat wij ons moesten gaan verhouden tot nog een heel 
‘corona’ kalenderjaar. 

Het jaar 2021 werd zo toch weer ook voor de Stichting Herstel een bijzonder jaar. 

Uiteindelijk zijn er in 2021  144 aanvragen ingediend. Daarvan zijn 61 aanvragen gehonoreerd.

Het totaal bedrag van 2021 aan uitgekeerde giften beloopt € 20.356. 
(gemiddeld per gift € 334). Een relatief groot gedeelte heeft betrekking op voorzieningen voor het 
zelfstandig gaan wonen (inboedel), ict-gerelateerd (laptop) of voor de aanschaf van vervoersmiddel 
(fiets).

Wij danken de M.C. van Beek Stichting voor haar eenmalige donatie. 
Wij danken de Stichting Vermogensbeheer Hoogeland Zorg voor haar allerlaatste donatie en 
tenslotte danken wij de Dokter Wittenberg Stichting voor haar trouwe, jaarlijkse bijdrage.

Het bestuur blijft onvermoeid potentiële sponsoren benaderen opdat de (financiële) continuïteit 
zoveel als mogelijk wordt geborgd zodat (steeds meer) mensen die bij de Stichting Herstel 
aankloppen snel geholpen kunnen worden met een financieel duwtje in de rug.

Namens het bestuur:

Mr. Jeroen H. Brouwer,
Voorzitter.
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1. Financiële feiten

1.1 Overzicht aanvragen Stichting Herstel over het jaar 2021

Aanvragen van 01-01-2021 t/m 31-12-2021 : 144  

Aantal gehonoreerde aanvragen :   61

Aantal niet gehonoreerde aanvragen :   83

Giften totaal :     € 20.356 

   

Specificatie giften:

Inrichting €   12755
Vervoersmiddel 
Studie, laptop

€     2395
€     1609

Huur/borg €     1292
Kleding €       140
ID, paspoort €         79

Overig €     2086

 +

TOTAAL € 20.356

1.2 Overzicht onkosten Stichting Herstel over het jaar 2021



 Secretariaatskosten : €  3.371
 Representatiekosten :     €       80
 Bankkosten :     €     145

Bijlage: Financieel jaaroverzicht 2021

Inkomsten Uitgaven

Donaties €    32.500 Uitgekeerde giften     € 20.356
Ontvangen rente €        0,00 Secretariaatskosten     €   3.371
Vermogen 01-01-2021 €    34.075 Bankkosten      €      145

Representatiekosten     €        80

€  66.575 € 23.952
 

Eigen vermogen per 01-01-2021 : €   34.075
Eigen vermogen per 31-12-2021 : €   42.624


