Jaarverslag van de Stichting Hulpfonds Gorssel en omstreken over het
jaar 2021.

Samenstelling van het bestuur.
In 2021 is er geen wijziging gekomen in de samenstelling van het bestuur. Het bestuur
bestaat uit mevr. Tjarda de Wit uit Epse, de heer Hans Langendoen en de heer Jan de
Zeeuw, beide uit Gorssel.

Activiteiten in 2021
De drie bestuursleden van de Stichting zijn in 2021 nagenoeg niet bijeen geweest bijeen
geweest in verband met de Coronamaatregelen en tevens omdat er nauwelijks tot geen
nieuwe aanvragen zijn binnengekomen.
De reserves van het steunfonds zijn niet erg groot dus dat beperkt de armslag om grote
bedragen toe te kennen, in welke vorm dan ook.
Wanneer evenwel toch nieuwe aanvragen binnenkomen wordt steeds beoordeeld of er
instanties zijn die in die situatie een gift, lening of andere ondersteuning kunnen bieden.
Het steunfonds is in die zin dan ook echt een laatste redmiddel. Met name bijzondere
bijstand is zo'n alternatief.
Bij de behandeling van aanvragen kijken de bestuursleden tevens naar de algemene
bestedingen van aanvragers. In sommige gevallen wordt dan bij de (gedeeltelijke)
toekenning van een ondersteuning de voorwaarde gesteld dat er een deskundige
begeleiding komt om de financiële huishouding van de aanvrager weer op orde te
brengen. Vaak is dat in de sfeer van een schuldhulpverlener.
In 2021 heeft het Steunfonds slechts in een geval een gift verstrekt. Er is een bedrag
verstrekt voor tandartskosten die niet vergoed werden door de verzekering.
In 2021 is een bedrag aan de Stichting terugbetaald dat was verstrekt voor een verhuizing
een jaar eerder. Door het overlijden van de begunstigde konden spullen verkocht worden
en daarvan is € 1000 terugbetaald.

Financieel verslag Hulpfonds Gorssel en Omstreken 2021
Balans 31-12-2021
Debet

31-12-2020

31-12-2021

Saldo betaalrekening

€

€

Saldo spaarrekening

€ 10.784,45

€ 10.784,45

---------------

---------------

€ 12.827,63

€ 14.379,03

2.043,18

Credit

3.594,58 Vermogen

31-12-2020

€ 12.827,63 € 14.379,03
---------------

Uitgaven

Ontvangen niet-periodieke giften

€

1.220,00

Ontvangen periodieke giften

€

800,00

Ontvangen Rente

€

-

---------------

€ 12.827,63 € 14.379,03

Jaarrekening 2021
Ontvangsten

31-12-2021

Verstrekte giften

€

280,40

Verstrekte leningen

€

-

Bankkosten

€

136,50

Administratie kosten

€

51,70

Positief resultaat

€

1.551,40

