Jaarverslag 2020

 Inleiding
In overeenstemming met de preambule bij de statuten geeft dit verslag inzicht in het beleid van de
stichting, de toekenning van projecten en de uitgaven over het jaar 2020. Dit verslag is goedgekeurd
door het bestuur van de stichting en is digitaal beschikbaar op www.stichtingteunisbloem.nl.
 Beleid & activiteiten
Het jaar 2020 was een moeilijk jaar voor ons allen i.v.m. corona. Het bestuur heeft zich in deze
periode gericht op :
– een goed regulier overleg met de zorginstelling over wensen, plannen en kosten
– waar mogelijk reserveren van gelden voor terugkerende projecten t.b.v. de herkenbaarheid
(donoren) en voorspelbaarheid (zorginstelling).
– extra aandacht voor het betrekken van de verwanten, familie en medewerkers
– twee doneer-acties voor een speciaal project.
Leidraad bij het overleg met de zorginstelling is de preambule uit 2013, waarin de doelen van de
stichting, de werkwijze van het bestuur en de opzet van de financiële verantwoording zijn
geformuleerd, uitgaande van professionaliteit, vertrouwen en toegankelijkheid. Het overleg met de
leiding van de instelling was ook in 2020 prettig en zinvol. Een concrete lijst met wensen, ingebracht
door de zorginstelling, stond diverse malen op de agenda. Daarnaast werden vanuit de
medewerkers, de cliëntenraad en de verwanten, een aantal mooie projecten aangedragen. Helaas
heeft corona een paar plannen en reserveringen verstoord, waardoor de toewijzingen door het
bestuur soms moesten worden aangepast.
Een wisseling in de leiding van de zorginstelling, nl. de zorgcoördinator Salvia, bracht ons aan het
eind van het jaar een afscheid en een kennismaking. Het bestuur van de stichting hoopt op een
goede voortzetting van het regulier overleg.
De digitale nieuwsbrief, met o.a. informatie over de activiteiten, de speciale acties en over de
belastingregels bij giften, is in 2020 tweemaal uitgekomen. De verzending is, i.s.m. de zorginstelling,
gericht op de digitale doelgroep rond Salvia. Ook zijn de nieuwsbrieven blijvend beschikbaar via de
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website van de stichting. Daarnaast attendeert de zorginstelling haar eigen achterban herhaaldelijk
op het bestaan en het belang van de stichting Teunisbloem.
De speciale corona inzamelingsactie leverde al binnen een paar dagen een groot aantal donaties op,
waardoor de stichting direct een bedrag van 1.500 Euro kon overmaken aan de huizen, ter
ondersteuning van het werk van de medewerker. Elk woonhuis (5) van Salvia en de dagbesteding
Magenta mocht 250 Euro vrij uitgeven aan kleur & fleur binnen de eigen gemeenschap, dus als
“extraatje voor de groep”. De nagekomen donaties werden besteed aan het nieuwe
onderhoudsfonds voor de fietsen.
De najaarsactie was gericht op een paar grote projecten, in hoofdzaak n.a.v. suggesties vanuit de
verwanten en de medewerkers. Dit bracht bijna 1.500 Euro op. Tezamen met de reeds eerder
ontvangen donaties konden daarmee alle wensen ingevuld worden (trampoline, adventsspiraal en
regelmatig fietsonderhoud).
Het bestuur is verheugd dat steeds meer donateurs de stichting weten te vinden met een eenmalige
of een reguliere schenking. Het bestuur probeert daarnaast aansprekende Kleur & Fleur-projecten te
selecteren, zodat er ook wat te kiezen valt voor een donateur. Kleine of grote schenkingen zijn even
welkom. Zoals gebruikelijk betrekt het bestuur eventuele suggesties van de donateurs zo veel
mogelijk in haar afwegingen en bespreekt dit waar nodig met de zorginstelling.
 Aanvragen, reserveringen en betalingen
In totaal kon de stichting in 2020 voor 11.202 Euro aan ingediende projecten ondersteunen.
Dit betreft de volgende bijdragen t.b.v.:
•

•
•
•

•
•
•
•

Aanschaf trampoline
Overname duo fiets
Extraatje voor de groep
Adventsspiraal in de tuin
Onderhoud fietsen
Jaarfeesten
Lief & Leed-potje voor vrijwilligers
Abonnement Netflix

4.221 Euro
2.700 Euro
1.500 Euro
1.331 Euro
500 Euro
500 Euro
250 Euro
200 Euro

De jaarfeesten waren dit jaar beperkt en kregen daarom de helft van de toegezegde gelden en de
reservering voor een abonnement voor de dierentuin kwam te vervallen. Nieuw is een “potje” voor
het reguliere onderhoud van de dure (duo)fietsen.
Ter vergelijk: in 2019 is in totaal 4.700 Euro toegekend en in 2018 was dat 11.000 Euro.
 Financieel overzicht
Alle financiële overdrachten vinden bancair plaats. Van alle uitgaven zijn rekeningen, bonnen of een
andere verantwoording beschikbaar. Er zijn geen kasgelden.
Het financieel verslag 2020 is goedgekeurd door de kascommissie 2021, bestaande uit twee
deskundige ouders/verwanten.
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De inkomsten/uitgaven zijn als volgt samen te vatten (in Euro):

Inkomsten 2020

Uitgaven 2020

Saldo 01 jan

2.849

Schenkingen

10.721

Corona actie

1.980

Herfst actie

1.470

Projecten

Kosten bank
Kosten website

Totaal

17.020

Totaal
Saldo 31 december

11.202

115

71
11.388
5.632

 Bestemming eindsaldo
Het banksaldo per 31 december 2020 is 5.632 Euro. Een deel hiervan (1.000 Euro) ligt vast als
reservering ten behoeve van de continuïteit van de stichting. Voorts is voor 1.500 Euro gereserveerd
voor terugkerende projecten in 2021.
Het restant (ca. 3.000 Euro) is beschikbaar voor algemene en culturele doelen. Daarnaast is de
verwachting dat in 2021 extra activiteiten ontplooid zullen worden om de gevolgen van corona te
verzachten en de saamhorigheid te verhogen.
 Bestuur en kascommissie
Het bestuur van de stichting Teunisbloem was in 2020 als volgt samengesteld:
Paula Schreurs, Laren (NH), voorzitter (DB)
Robert van Bijlert, Bussum, secretaris/penningmeester (DB)
Marijke Hoenderdos, Driebergen, eindredacteur Nieuwsbrief (DB) ,
Beppo van Leeuwen, Groningen, lid
Ben Grobben, Nieuwegein, lid
De kascommissie 2020, bestaande uit Nico Spilt en Hans van der Poel, beoordeelde het boekjaar
2019. Per 1 januari 2021 neemt Ada van der Heijden de plaats in van Nico Spilt.
De kascommissie 2021, bestaande uit Hans van der Poel en Ada van der Heijden, beoordeelt het
boekjaar 2020.
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Stichting Teunisbloem
Postadres/secretariaat:
E-mail:

Gooiberg 90, 1406 SP Bussum
teunisbloem@xs4all.nl

Website:
Nieuwsbrief:

www.stichtingteunisbloem.nl
zie website

IBAN nr.:

NL60 INGB 0 657.555.150
t.n.v. stichting Teunisbloem te Bussum

Oprichtingsdatum:
Activiteiten:
Kamer van Koophandel
Statutaire adres:

21 september 1995
Steunfondsen op het gebied van gezondheidszorg ; SBI-code 94993
Ingeschreven onder nummer. 41187835
Buntlaan 66, 3971 JE Driebergen-Rijsenburg

ANBI beschikking:

Fiscaalnummer 8047.94.364
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