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BESTUURSVERSLAG OVER 2019

Algemeen

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

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 2019

Ook in 2019 is stichting Sonate benaderd met het verzoek om bepaalde mensen te ondersteunen
die tegenslag hebben ervaren en daardoor buiten hun schuld om in de problemen zijn geraakt.

De stichting heeft vooralsnog voldoende middelen om dergelijke verzoeken te honoreren als het
bestuur daar reden toe ziet. 

Begin 2019 bestond het vermogen van de stichting uit ruim € 123.000 waarvan slechts 12 % in
liquide vorm werd aangehouden, de rest was uitgeleend. In 2019 is er met succes naar gestreefd
om deze verhouding te verbeteren waardoor er eind 2019 uiteindelijk minder dan € 8.000 aan
uitgeleend vermogen uitstond waarmee de liquiditeitspositie aanmerkelijk werd verbeterd. 

Aan de inkomstenkant is weinig te melden anders dan slechts € 900 aan donaties binnengekomen,
terwijl er aan rente inkomsten iets minder dan € 1.200 kon worden bijgeschreven. 

Stichting Sonate
Lelystad
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Verantwoording financieel beleid

Het eigen vermogen van stichting Sonate bestaat volledig uit uitstaande leningen en banktegoeden.
In 2019 is de verhouding tussen deze twee aanzienlijk verbeterd omdat het grootste deel van de
uitstaande leningen is terugbetaald.

Er zijn geen koersresultaten geboekt omdat er niet op de beurs is belegd, er werden enkel
banktegoeden aangehouden, verdeeld over de ter beschikking staande rekening-courant rekening
en de spaarrekening van de stichting.

Het financieel beleid van de stichting is ongewijzigd gebleven, m.a.w. de stichting geeft invulling aan
haar doelstelling door inzet van middelen die zij zelf heeft of genereert totdat deze middelen niet
meer aanwezig zijn. De stichting zal voor de voortzetting van haar beleid geen leningen aangaan,
en zal zichzelf opheffen zodra er geen financiële middelen meer ter beschikking staan.

In 2019 is het uitgangspunt van het bestuur niet veranderd, 'return of capital' werd geprefereerd
boven 'return on capital'. Gezien de toenemende volatiliteit op de beurzen, de toegenomen
onzekerheid in economisch opzicht en de ernstig in omvang groeiende kredietverlening en daaruit
voortvloeiende risico's leek dit voor het bestuur nog steeds de beste strategie.

In het kalenderjaar 2019 is het eigen vermogen van de stichting gedaald van ruim € 123.000 naar
€ 111.256.
Deze daling is voor een groot deel toe te schrijven aan 'projecten' en ondersteuningsleningen ter
verwezenlijking van de doelstelling van de stichting. In totaal is er ruim € 21.600 uitgegeven
waarvan ruim 37% direct aan projecten, ruim 7% aan vrijwilligers ter ondersteuning van mensen in
problemen, en tenslotte nog eens ca. 40% indirect via leningen ter leniging van nood. De
resterende 16% is uitgegeven aan bestuurskosten (boekhouding, p.r., KvK, vergoedingen, totaal ca.
10%) en aan algemene kosten (bankkosten, internet, telefoon, ca. 6%).

Hieronder volgt een overzicht van de projecten die de stichting zoal heeft ondersteund:
�
 een psychologe heeft in een aantal behandelingen aandacht besteed aan een gezinslid van een

vluchtelingen gezin met aanpassingsproblemen
�
 via het openen van een tegoed bij een lokale supermarkt is een gezin geholpen dat tegenslag

had ervaren bij de uitoefeningen van hun beroep
�
 iemand met een migrantenachtergrond heeft steun van de stichting ontvangen die vanwege

financiële problemen buiten haar schuld om uit haar woning gezet dreigde te worden
�
 de stichting heeft iemand uit Zuid Afrika financieel ondersteund om haar studie in Nederland te

kunnen afmaken waardoor ze in haar vaderland gezondheid ondersteunende hulp kan blijven
verlenen
�
 de stichting heeft voor iemand in Lelystad de eigen bijdrage vergoed waardoor deze persoon

aanvullend medicijngebruik kon voortzetten in de strijd tegen kanker
�
 ook in 2019 is er geld besteed ten behoeve van de regeling subsidie warme maaltijden voor

mensen met een bestaansminimum
�
 diverse vrijwilligers hebben een vergoeding ontvangen ter voortzetting van hun onderwijskundige

ondersteuning van vluchtelingen, voor opruim- en schoonmaakwerk bij een hoog bejaard echtpaar
en voor verleende mantelzorg activiteiten
�
 rentevrije leningen zijn verstrekt aan o.a. een bejaarde vrouw met mobiliteitsproblemen voor de

aanschaf van een elektrische fiets,  aan een vrouw met gezin ter voorkoming van huisuitzetting, een
gezondheidsproject in Zuid-Afrika en een overgangskrediet voor een vluchtelingengezin uit
Mogadishu, Somalië
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Lelystad,  20 april 2020

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

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



BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na verwerking van het verlies)

31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Financiële vaste activa

Leningen u/g 7.635 108.139

Vlottende activa

Vorderingen - 63
Liquide middelen 104.298 16.063

 104.298 16.126

 111.933 124.265

PASSIVA

Reserves en fondsen

Kapitaal 111.256 123.420

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende
passiva 677 845

 111.933 124.265

Verslag 2019
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Realisatie
2019

€

Realisatie
2018

€

Baten

Rente leningen 1.197 2.150
Ontvangen giften 900 1.200

Som der baten 2.097 3.350

Lasten

Kosten van beheer en administratie

Kantoorlasten 352 357
Algemene lasten 3.479 5.507
Uitkeringen 10.150 15.969

13.981 21.833

Saldo voor financiële baten en lasten -11.884 -18.483
Rentelasten en soortgelijke lasten -280 -165

Saldo -12.164 -18.648

Resultaatbestemming

Kapitaal -12.164 -18.648

Verslag 2019
Lelystad
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Financiële vaste activa

Leningen
u/g

€

Stand per 1 januari 2019 108.139
Verstrekkingen 8.620
Opnames en aflossingen boekjaar -109.124

Stand per 31 december 2019 7.635

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.
Alle leningen ultimo voorgaand boekjaar zijn in het huidige boekjaar afgelost. Hiervan zijn 2
leningen kwijtgescholden.

Vorderingen

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

EIGEN VERMOGEN

2019

€

2018

€

Kapitaal

Stand per 1 januari 123.420 142.068
Resultaatbestemming boekjaar -12.164 -18.648

111.256 123.420

Stand per 31 december 111.256 123.420
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2019 geen werknemers in dienst.

Overige bedrijfslasten

Realisatie
2019

€

Realisatie
2018

€
Kantoorlasten

Telefoon 277 282
Overige kantoorlasten 75 75

352 357

Algemene lasten

Loftrompet - 3.102
Administratielasten 605 605
Bestuurskosten 2.874 1.800

3.479 5.507

Lelystad,  20 april 2020

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

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