VERSLAG ACTIVITEITEN 2020
"Stichting Steunfonds voor huisvesting en verzorging van ouderen en hulpbehoevenden in Zeeland"
Doel vermeld in artikel 4.1 van haar actuele statuten d.d. 18-07-2016.
1.
De Stichting heeft ten doel, overeenkomstig de in artikel 3 van deze statuten geformuleerde grondslag:
a.

b.

financiële steun en financiële bijstand te verlenen aan stichtingen of verenigingen, uitgaande van of
(moreel) gesteund wordende door (een) Gereformeerde Gemeente(n) binnen de particuliere Synode
Zuid waarin belijdende leden van de Gereformeerde Gemeenten in voldoende mate participeren in
bestuur en/of toezichthoudend orgaan en/of adviserend orgaan, zulks ter beoordeling van het bestuur,
en de Stichting Zorgcentra uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten in Zeeland en Zuid-Holland
en de Christelijk Gereformeerde Kerken in de regio Rotterdam. In dit artikel bedoelde verenigingen,
stichtingen en (andere) betrokken kerkelijke gemeente(n) dienen dezelfde grondslag te hanteren als
vermeld in artikel 3.
In dit artikel genoemde steun en bijstand is uitsluitend bestemd voor doelen/ projecten op het gebied
van huisvesting, verzorging, verpleging, maatschappelijk werk en dergelijke voor ouderen en
hulpbehoevenden, welke gerealiseerd zijn of worden binnen het werkgebied.
financiële steun te verlenen aan Diaconieën van Gereformeerde Gemeenten als onder a omschreven.

Financiële steun/bijstand aan genoemde stichtingen, verenigingen, diaconieën in de praktijk:
De activiteiten bestonden dit jaar uit het volgende:
1. Het hebben van periodieke contacten met kerkenraden/diaconieën van de
Gereformeerde Gemeenten in de Particuliere Synode Zuid (werkgebied), waarbij de
noden en eventuele wensen binnen het werkgebied een belangrijk aandachtspunt zijn;
2. Het hebben van periodieke contacten met vertegenwoordigers van bovengenoemde
stichtingen en verenigingen, werkzaam binnen het werkgebied, waarbij de noden en
eventuele wensen van hen een belangrijk aandachtspunt zijn;
3. Het beheren van de t.b.v. huisvesting verstrekte geldleningen aan Stichting Cedrah en
Stichting De Oase en bijbehorende beoordelingen.
4. Het beoordelen en, bij positieve beoordeling, verstrekken van bijdragen en giften aan
genoemde stichtingen, verenigingen en/of diaconieën.
In het verslagjaar 2020 heeft Steunfonds de volgende bijdragen aan stichting Cedrah
verstrekt:
•

•

De jaarlijkse bijdrage in het aantal uren pastorale zorg in de Zeeuwse locaties werd
gecontinueerd. Voor 2021 is ten laste van het boekjaar een bedrag van € 40.000 in
december 2020 aan Cedrah als voorschot uitbetaald.
Ook is ten behoeve van de woonlocaties van Siloah in ’s-Gravenpolder een bedrag van
bijna € 11.000 betaald voor de aanschaf van een orgel en een Cradle (interactief
zorginstrument).

5. Het beheren van op bank- en spaarrekeningen aanwezige, momenteel tijdelijk voor het
doel niet in gebruik zijnde, liquide middelen. Deze liquide middelen zijn bestemd om te
worden ingezet t.b.v. het realiseren van meer plaatselijke huisvesting voor ouderen en
hulpbehoevenden in diverse kernen op Zuid-Beveland, waarvoor Stichting Cedrah
concrete plannen heeft.
De aanwezige gelden binnen de stichting kunnen wellicht ingezet worden voor deze
plannen. Naar verwachting zijn deze gelden, hoewel wellicht niet toereikend, voor
dergelijke projecten/plannen hard nodig.

