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BESTUURSVERSLAG OVER 2018

Algemeen

De statutaire naam van de Stichting is "Stichting Sonate". De stichting is opgericht op 10 november 2010 en is

gevestigd te Lelystad.

Missie, visie en beleid

Activiteiten

De stichting heeft ten doel het bieden van ondersteuning aan hen die tegenspoed in het leven (hebben) ervaren

en om mensen die onbaatzuchtig bijstand aan anderen bieden daarbij te ondersteunen en te stimuleren en het

verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Verslag 2018

In 2018 heeft het bestuur van Stichting Sonate zinvolle 'projecten' gevonden waarbij de stichting mensen heeft

kunnen helpen die in de problemen waren geraakt. 

De middelen daarvoor heeft het bestuur uit haar eigen reserves gehaald die in beperkte mate zijn aangevuld

met donaties en opbrengsten uit het belegd vermogen. 

In totaal is er in 2018 met ruim € 18.600 ingeteerd op het eigen vermogen waardoor het vermogen

gereduceerd is tot ruim € 123.000 aan het eind van het jaar.

In 2018 is er € 1.200 aan donaties binnengekomen en € 2.150 aan rente inkomsten, zijn er per saldo geen

nieuwe leningen bijgekomen en is er bijna € 18.000 aan uitgeleend geld teruggekomen.

De algemene- en bestuurskosten stegen met ongeveer € 2.100 tot circa € 5.500 (telefoon/bankkosten/

boekhouding/internet e.d.), hetgeen voor het grootste deel is toe te schrijven aan de kosten van het uitreiken

van drie prijzen in het kader van de Loftrompet tegenover normaal gesproken 1 per jaar.

Het bestuur heeft voor ongeveer € 16.000 aan projecten ondersteund en voor circa € 400 aan vrijwilligers 

(studieondersteuning/mantelzorg) ingezet. Hieronder een overzicht van de belangrijkste uitgaven in dit kader:

�
 aan de uitreiking van de jaarlijkse stimuleringsprijs voor vrijwilligers (Loftrompet) is in 2018 € 3.200

besteed

�
 sponsoring van de lokale herfstmarkt kostte ruim € 650

�
 de kosten van een specialistisch dentaal onderzoek is vergoed na ontstane schade aan iemands gebit na een

ongelukkige val € 240

�
 aan het vergoeden van maaltijden en tijdelijk noodonderdak voor minder draagkrachtigen is ruim € 600

besteed

�
 voor een asielzoekersgezin uit Syrië is een uitje georganiseerd, kosten een kleine € 300

�
 via een door de stichting opgericht studiefonds is er voor circa € 6.000 aan vergoedingen verstrekt ten

behoeve van studieprojecten voor mensen die daarmee hun beroepskansen kunnen vergroten maar zelf daartoe

niet de middelen hadden

Lelystad
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Verantwoording financieel beleid

Ook in 2018 hanteerde het bestuur bij haar financieel beleid het uitgangspunt dat de financiële middelen die

haar ter beschikking zijn gesteld en zijn verworven doelmatig moeten worden ingezet in situaties waar en

wanneer deze zich voordoen. Dit houdt in dat het ene jaar er meer zou kunnen worden uitgegeven ter

ondersteuning van mensen en organisaties dan in het andere jaar. 

Ook ten aanzien van haar investeringsbeleid hanteert het bestuur nog steeds het adagium "return of capital

over return on capital". Dit houdt in dat het rendement op het geïnvesteerde vermogen geen prioriteit heeft

boven de zekerheid het uitgezette kapitaal daadwerkelijk terug te krijgen. 

Als gevolg van het gevoerde financiële en monetaire beleid van regeringen en centrale banken is er voor

spaarders en organisaties ook dit jaar weinig of geen rendement te halen uit het aanhouden van banktegoeden.

Desalniettemin lijken er voor een behoudend investeringsbeleid weinig andere alternatieven voorhanden. 

Het bestuur kiest daarom ook dit jaar voor defensieve investeringen (hoofdzakelijk spaartegoeden) naast de

reeds bestaande uitstaande leningen, deels met onderpand. 

Daar waar leningen zijn uitgegeven zonder tastbaar onderpand is uitgegaan van het idee dat een zeker risico

t.a.v. de terugbetaling ervan verantwoord is gezien de aard van het project en de onwenselijkheid van langer

uitstel. 

In dit kader gaf 2018 op bepaalde onderdelen van de post 'uitstaande leningen' minder reden tot zorg vanwege

de ontvangen terugbetalingen maar regelmatig contact met de leningnemers en inzicht in de voortgang van de

projecten blijft nodig. 

Positief blijft ook ook dat de grootste uitstaande lening met onderpand met regelmaat in delen wordt afgelost,

en dat de desbetreffende overeengekomen rentevergoeding ruim boven het gemiddelde ligt dat banken bereid

zijn te vergoeden op aangehouden tegoeden. 

Lelystad, 2 juli 2019

Was getekend,

  

C.J. Herderschee, voorzitter G.K. Zijlstra, penningmeester

 

 

M.J.C. van der Sloot-van den Bronk, secretaris 
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Jaarverslag



1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(na verwerking van het verlies)

31 december 2018

€ €

31 december 2017

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Financiële vaste activa

Leningen u/g 108.139 126.082

Vlottende activa

Vorderingen 63 3

Liquide middelen 16.063 16.937

 16.126 16.940

 124.265 143.022

PASSIVA

Reserves en fondsen

Kapitaal 123.420 142.068

Kortlopende schulden

Overlopende passiva 845 954

 124.265 143.022
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Realisatie

2018

€

Realisatie

2017

€

Baten

Rente leningen 2.150 2.450

Ontvangen giften 1.200 1.650

Som der baten 3.350 4.100

Lasten

Kosten van beheer en administratie

Kantoorlasten 357 494

Algemene lasten 5.507 3.406

Uitkeringen 15.969 13.285

21.833 17.185

Saldo voor financiële baten en lasten -18.483 -13.085

Koersverschillen - -9

Rentelasten en soortgelijke lasten -165 -140

-165 -149

Saldo -18.648 -13.234

Resultaatbestemming

Kapitaal -18.648 -13.234
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3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Financiële vaste activa

Leningen u/

g

€

Stand per 1 januari 2018 126.082

Opnames en aflossingen boekjaar -17.943

Stand per 31 december 2018 108.139

De leningen u/g betreffen uitgegeven leningen aan personen die financiële ondersteuning nodig hebben gehad.

De leningen zijn met verschillende voorwaarden afgesloten. Niet over alle leningen wordt rente berekend.

Eén lening is in het boekjaar wegens overleiden van de schuldenaar afgeboekt.

Vorderingen

Onder de vorderingen bevinden zich geen posten met een looptijd van meer dan één jaar.

PASSIVA

2018

€

2017

€

Kapitaal

Stand per 1 januari 142.068 155.302

Resultaatbestemming boekjaar -18.648 -13.234

Stand per 31 december 123.420 142.068
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4 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2018 geen werknemers werkzaam.

Overige bedrijfslasten

Realisatie

2018

€

Realisatie

2017

€

Kantoorlasten

Telefoon 282 299

Overige kantoorlasten 75 195

357 494

Algemene lasten

Loftrompet 3.102 928

Administratielasten 605 678

Bestuurskosten 1.800 1.800

5.507 3.406

Lelystad, 2 juli 2019

Was getekend,

  

C.J. Herderschee, voorzitter G.K. Zijlstra, penningmeester

 

 

M.J.C. van der Sloot-van den Bronk, secretaris 
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