
Stichting Vrienden Van Zuydtwijck, jaarverslag 2020.

Bestuursverslag 2020.

Algemeen.
Zoals aangegeven in het verslag van 2019 is in 2020 door de penningmeester nagenoeg
onherstelbare fouten gemaakt. De penningmeester is dan ook in 2020 uit zijn functie
ontheven en heeft het bestuur verlaten. In dit jaar hebben we veel inspanningen moeten
doen om de schade te herstellen, wat in december gedeeltelijk gelukt is. Het heeft naast de
ontstane schuld ook veel kosten meegebracht voor advocaten en deurwaarder. De
restschuld wordt d.m.v. loon/pensioenbeslag de komende jaren terugbetaald. Dit proces
wordt door deurwaarder (Boiten en Luhrs) gevolgd en begeleid.

MS. Zuydtwijck 2
In het jaar 2020 heeft de boot i.v.m. corona nagenoeg niet gevaren. Wel is er driemaal met
personeelsleden van Zuydtwijck gevaren. Deze zijn op een lunch getrakteerd. Dit jaar waren
er weer veel reparatie kosten.

Onroerend goed / huis te Wassenaar.
De huur is per 1 juli 2020 verhoogd van € 243,32 naar € 255,72. Dit is de maximale wettelijke
verhoging. In totaal is € 2.994,24 aan huur ontvangen.
De kosten waren € 557,31 voor de onroerendzaakbelasting en € 411,84 voor verzekeringen.

Bus
Er is overleg geweest met mw Dop Gelderblom, hoofd dagbesteding in ZW. Zij wil de bus
gaan gebruiken om cliënten van huis op te halen en weer terug te brengen. Wij zijn hiermee
akkoord gegaan. Men heeft echter geen gebruik gemaakt van de bus omdat deze op basis
van de coronaregels voorzien zou moeten worden van kuchscherm en Hepafilter.
Omdat de bus opnieuw bestickert moest worden (op verzoek van Topaz), is besloten deze
opnieuw te laten spuiten. De lak was ernstig verweerd. Gezien de leeftijd van de bus en de
daarbij behorende dagwaarde is besloten de all-risk verzekering om de te zetten in een WA
verzekering.

Giften aan Zuydtwijck
Een zogenaamde Moofie stick (voor activiteiten begeleiding).
Sofie’s Kattencafé kosten Hightea.

Vermogen (inclusief waarde huis, boot, bus spaartegoeden) €  1.124.134,98

Kosten bus (verzekeringen, overspuiten, reparatie, bekeuring) -          5.636,39
Kosten huis (verzekeringen + gemeente heffing) - 969,15
Bestuurskosten (bankkosten, verzekeringen, KvK, Notaris) - 954,28
Zuydtwijck projecten -          2.625,99
Boot (verzekeringen, reparatiekosten, ligkosten) -          4.403,50
Boot (jaarlijkse afschrijving) -        15.000,00
Inkomsten (rente, huurinkomsten, giften) + 4.403,50

Start vermogen 2021 €  1.097.241,74


