Jaarverslag Stichting Alexander Leffelaar Foundation
2019

1

2

pagina

Inhoudsopgave

3

Verslag bestuur

4

Jaarrekening

5

3

Verslag van het bestuur

In maart 2019 heeft mevr. C. Creed – van Citters het bestuur verlaten en is de heer H. Woortmeijer
toegetreden. Hij is ook de nieuwe voorzitter. Mevrouw van Geloven blijft secretaris en mevrouw
Freriks penningmeester.
In april heeft het bestuur het jaarverslag en de jaarrekening 2018 vastgesteld.
In mei heeft het bestuur gediscussieerd over de uitgangspunten van de stichting Alexander Leffelaar
Foundation. De uitgangspunten zijn voorlopig herbevestigd. In een latere vergadering komen we
hierop terug. Ook wordt afgesproken dat het bestuur onderzoek doet naar een aantal instellingen die
mogelijk in aanmerking komen voor een donatie in 2019. We kijken voor een mogelijke uitbreiding
naar organisaties en in het bijzonder scholen in onze omgeving die met goede doelen werken.
In onze vergadering van oktober 2019 hebben we besloten dat we de drie goede doelen van 2018
weer een donatie geven en de Stichting Support Schoolfees nader zullen onderzoeken. Ook
besluiten we dat de primaire criteria om in aanmerking te komen voor een donatie van de stichting
zijn:
• Het helpen van kansarme kinderen bij het ontwikkeling
• Dat het project kleinschalig is
• Dat de financiën goed geregeld moeten zijn
• Dat onze donaties geoormerkt zijn.
Het bestuur gaat onderzoeken welke doelen op termijn schaalbaar zijn omdat in een latere fase van
de Stichting deze waarschijnlijk over meer vermogen zal beschikken.
In december 2019 hebben we 600 euro gedoneerd aan de Stichting Japhti voor een Ipad en
fysiotherapeutische hulpmiddelen, aan de Stichting Watoto voor een bijdrage aan het studiefonds en
aan de Stichting Leren voor de Toekomst voor een bijdrage aan het lesgeld voor bijles in het geval de
ouders van kinderen deze kosten niet kunnen dragen.
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Jaarrekening 2019

Eigen vermogen 1-1- 2019

615,33

Inkomsten 2019

bedrag

Donatie Lex Leffelaar oktober 2018

1500,00

Uitgaven

bedrag

Stichting ANBI

34,99

Donatie Stichting Japhti

600, 00

Donatie Stichting Watotoo Foundation

600,00

Donatie Stichting Leren voor de Toekomst

600,00

Kosten van Lanschot

18.08

Eigen vermogen 31-12-2018

262,26
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