Stichting straatpastoraat Hoorn

Jaarverslag 2014
De stichting is op 30 september 2014 opgericht.
Het bestuur is als volgt samengesteld:
de heer A.C. Heijboer, voorzitter
de heer R.M. Visser, secretaris
de heer F.A.J. Groenendijk, penningmeester
de heer G.J.I. Weel, lid
de heer E.R.T. Jongerden, lid.
De activiteiten zijn uitsluitend gericht geweest op het scheppen van – met name financiële - voorwaarden
om in 2015 daadwerkelijk met straatpastoraat te kunnen beginnen.
Naast de Rooms Katholieke en Protestantse kerkbesturen, de plaatselijke Parochiële Charitas Instelling (PCI)
en de Protestantse Diaconie, is een groot aantal charitatieve instellingen aangeschreven.
Aan het einde van het verslagjaar was nog niet op alle verzoeken gereageerd.
Het bestuur is op grond van de eerste – in het financieel jaarverslag opgenomen – resultaten hoopvol
gestemd dat de financiering g van het straatpastoraat rond komt.
Met de gemeente Hoorn heeft in het verslagjaar overleg plaatsgehad. Daarbij is de nodige informatie
verstrekt. De gemeente is positief over ons initiatief en ziet het als een goede aanvulling op wat er voor daken thuislozen gebeurt. Waar nodig zal onze stichting betrokken worden in het overleg met de ketenpartners.
Financieel Begroting 2014 (opstarten stichting)
Oprichten stichting
- de akte van oprichting € 275,00 excl. 21% BTW
- inschrijving bij de Kamer van Koophandel € 25,00 excl. 21% BTW
- uittreksel van de Kamer van Koophandel € 15,00 excl. 21% BTW
Ontwerp beeldmerk/logo, website, briefpapier etc
Bestuurskosten (bank, inrichting secretariaat, ANBI, etc)

€ 332,75
€
31,25
€
18,15
€ 600,00
€ 500,00

Totaal

€ 1.482,75

Deze kosten worden gedekt door een bijdrage uit fondsen.
Invoegen: begroting 2015

__________________________________________________________________________________
contact: Freek Groenendijk, tel. 0651398535, groenendijk.f@planet.nl
postadres: Kaarder 39, 1625 TK Hoorn

Financieel overzicht 2014
Baten
Steunfonds Hervormde Diaconie Andijk (opstartkosten)
Dick Laanstichting (opstartkosten)
Janivo (subsidie)
J.M. Kuin, Zweaagdijk (gift)
N.H. Diaconie Westerkoggenland (gift)
R.K. Parochie Matteus (opbrengst collecte)
Diaconie Prot.gemeente (gift)
Totaal baten

€ 500,00
€ 1.500,00
€ 3.500,00
€
75,00
€ 500,00
€ 328,29
€ 100,00
€ 6..503,29

Lasten
Notaris ArtSenta, passeren stichtingsacte
Kamer van Koophandel, inschrijving stichting/uittreksel
Bankkosten 2014 (debiteuren)
Totaal lasten

€ 381,15
€
62,00
€ 25,90
€ 469,05

Batig saldo

€ 6.034,24

Balans per 31 december 2014
debet
kapitaal
debiteuren (bankkosten 2014)
Raborekening NL52 RABO 0192 0486 43

credit
6.034,25

25,90
6.060,14
6.086,04

6.034,25

Vastgesteld in de bestuursvergadering van

Voorzitter

secretaris

__________________________________________________________________________________
contact: Freek Groenendijk, tel. 0651398535, groenendijk.f@planet.nl
postadres: Kaarder 39, 1625 TK Hoorn

