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JAARVERSLAG 2021  

Door de secretaris en coördinatoren  

Bestuur 
In 2021 hebben geen mutaties plaatsgevonden binnen ons Bestuur.  

Dit betekent dat ons Bestuur eind 2021 als volgt was samengesteld:  
* Dhr. M. Schyns, Voorzitter 
* Mw. I. Boon-Schaghen, Penningmeester 
* Mw. M. Struver-Zenden, Secretaris  
* Dhr. H. Kragten 
* Mw. W. Luijten-Meijer  
Coördinatoren:  
* Mw. I. Lassche-Smeelen  
* Mw. V. Kreutz-Piepers  
Geestelijk adviseur:  
* Deken Th. Van Galen  

In het verslagjaar kwam het bestuur 2x maal bijeen.  
De onderwerpen van de vergaderingen betroffen de  

• Stand van zaken omtrent coronacrisis 	
• dagelijkse gang van zaken; 	
• de continuïteit van het werk van de stichting; 	
• de public relations i.v.m. de naamsbekendheid van onze stichting; 	
• de samenwerking met andere organisaties en instanties. 	

Eucharistieviering St. Jozef, maart 2021: 
Heeft vanwege coronacrisis niet kunnen plaatsvinden. 
 
Culinaire avond: 	
Op november 2021, heeft vanwege coronacrisis niet kunnen plaatsvinden. 	

Nieuwsbrief: 
In 2021 is geen Waakvlam verspreid. 	

Overzicht van de coördinatoren en vrijwilligers. 
Intakegesprekken bij zorgvraag: 
Er vonden 7 Intakegesprekken plaats (in totaal 8 cliënten gehad, waarvan 1 cliënt is 
meegegaan naar het jaar 2021) 
 
Waarvan 8 gesprekken zonder zorginzet, redenen:  

§ Cliënt wil nog geen zorginzet 
§ Familie zorgt zelf 
§ Overleden vóór inzet	
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Financieel jaarverslag 2021: 
Vanwege de Corona hebben we dit jaar veel minder uitgaven gehad. Veel minder 
inzet en daardoor minder kilometers gereden. Ook het jaarlijks diner heeft geen 
doorgang gevonden. Hierdoor hebben we een flink positief resultaat gekregen wat 
we een beetje als reserve opbouwen omdat we de komende jaren door het lage 
aantal gemiddelde inzet minder subsidie zullen krijgen. 
 
 Begroting 2021 Baten /lasten 2021 

Bureaukosten € 9.060,00 € 7.967,21 
Kosten vrijwilligers € 8.000,00 € 1.665,37 
Totale uitgaven € 17.060,00 € 9.632,58 
Inkomsten uit subsidie € 16.618,40 € 19.294,12 
Overige inkomsten € 1.800,42 € 50,11 
Totale inkomsten € 18.418,82 € 19.344,23 
Resultaat € 1.358,82 € 9.711,65 

 
 
 


