Stichting Vrienden van

Jaarverslag 2019
Oprichting en doelstelling
Op 5 januari 2010 is opgericht de Stichting Vrienden van Inloophuis Pisa, gevestigd te Hoorn.
Artikel 2 van de statuten vermeldt als doel van de stichting: “het ondersteunen van de
stichting Inloophuis Pisa zowel bij haar bestaande activiteiten als het ontplooien van nieuwe
activiteiten”.
Dat doel kan blijkens artikel 3 worden bereikt door onder meer het inzamelen en
beschikbaar stellen van gelden, het geven van bijstand en adviezen en het verrichten van alle
verdere handelingen die hiermee verband kunnen houden of daartoe bevorderlijk zijn.
De stichting is geregistreerd als een ANBI-stichting.
Bestuur
Momenteel kent de stichting de volgende 4 bestuursleden:
- Peter Dusch, voorzitter
- Francis Dooper, penningmeester
- Helen Sijm, secretaris
- Karin Zeeman, algemeen bestuurslid
Hiernaast is Marion Smorenburg aanwezig bij alle Vrienden vergaderingen, zij is niet
ingeschreven bij de KvK.
In het boekjaar heeft het bestuur 3 keer vergaderd.
Activiteiten
Vanwege het drukke jubileumjaar (10jarig bestaan van inloophuis Pisa) is vooral ingezet op
werven van sponsoren voor het Pisa gala.
De bestaande particuliere vrienden storten zelf hun bijdrage via een machtiging. De
bedrijfsvrienden ontvangen een jaarlijkse factuur. De 10tjesleden donderen jaarlijks via een
automatische incasso.
Eind 2019 was de totaal opbrengst een kleine 13.000,-.
Het inloophuis heeft in 2019 geen bijdrage gevraagd in de kosten die aan de inloop
verbonden zijn, dit ivm de opbrengsten van zowel het Pisa gala als de Battle4Life.
In 2020 verwacht de stichting Vrienden wel weer een bijdrage te zullen doen, i.v.m. de
gestegen kosten bij het inloophuis, o.a. door het aantrekken van een tweede coördinator.
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Financiën
Het vermogen per 31 december 2019 bedraagt € 33.930,35 – .
De jaarstukken zijn gecontroleerd en in orde bevonden.
Vastgesteld door het bestuur in de vergadering van 1 mei 2020.
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