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 Stichting Bob van der Hout-fonds

   1.0 Algemene toelichting

1.1 Toelichting bestuur

Bijgaand treft u het jaarverslag over 2021 van het Bob van der Hout-fonds. In 2021 hebben we elkaar als bestuur maar een 
aantal keer gezien. Het gros van de aanvragen is afgehandeld via de OneDrive en via Teams.

In het bestuur hebben opnieuw wisselingen plaatsgevonden. Onze voorzitter Henk van Rees en bestuurslid Lisa Boerboom 
hebben helaas afscheid genomen. Gelukkig hebben we weer mooie nieuwe aanwinsten in het bestuur, te weten Natasja Vis 
en Karin Kiers.
Ook de administratieve ondersteuning vanuit de Tussenvoorziening is gewijzigd. Antje Kamminga heeft afscheid genomen. 
Tanja Hagen en Mark Hagoort hebben haar taken overgenomen en onderling verdeeld. Ondergetekende heeft de rol van 
voorzitter overgenomen.

In totaal hebben wij 69 aanvragen behandeld. Hiervan zijn er 49 toegekend. Voor 41 aanvragen werd een gift verstrekt en 
voor 8 aanvragen werd een lening toegekend. De kleinste aanvraag die we hebben toegekend ging over € 30,-. 
Het grootste bedrag dat is verstrekt is € 1800,-. Het ging hier om een elektrische bakfiets. 

Het is voor ons belangrijk dat er sprake is van een stabiele situatie en/of dat met de toekenning van de aanvraag een 
(maatschappelijke) doorbraak gerealiseerd kan worden. Ook wordt er gekeken of er voorliggende voorzieningen zijn die 
wellicht nog niet benut zijn. De hoogte van ons budget is tot nu toe geen reden geweest om aanvragen af te wijzen.

Omdat we geen saneringskredieten meer hoeven te verstrekken voor cliënten van de Tussenvoorziening die wonen in Utrecht 
en we nog wel aflossingen ontvangen over eerder verstrekte kredieten, is het niet nodig geweest om inkomsten te werven om 
de reserves aan te vullen.

In de loop van de tijd zijn we ruimhartiger geworden in het verstrekken van giften. Omdat er om ons heen ook een 
verschuiving plaats vindt bij andere fondsen, zijn wij met elkaar, maar ook met de Tussenvoorziening, in gesprek over onze 
toegevoegde waarde en op welke wijze wij de meeste waarde kunnen blijven creëren.

ONDER VOORBEHOUD In de bestuursvergadering van 5 juli 2022 wordt de jaarrekening goedgekeurd.
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Bestuur in 2021
De samenstelling van het bestuur per 31-12-2021 is als volgt:
Marja van Baren - voorzitter (lid 28-04-2015 vz vanaf 01-02-2021)
Koos Lieffijn - vice voorzitter (01-07-2020)
Matthijs Rutten - secretaris (22-01-2019)
Jaap Ravenhorst - penningmeester (22-01-2019)
Natasja Vis - algemeen bestuurslid (01-01-2021)
Karin Kiers - algemeen bestuurslid (01-03-2021)

Uitgetreden bestuursleden:
Henk van Rees - voorzitter (01-01-2017 t/m 31-1-2021)
Lisa Boerboom - algemeen bestuurslid (01-01-2021 t/m 02-03-2021)

Vanuit de Tussenvoorziening wordt het bestuur ondersteund door Antje Kamminga t/m mei 2021. 
Vanaf juni 2021 hebben Tanja Hagen en Mark Hagoort haar taken overgenomen.

Aanvragen worden ingediend via bobvanderhoutfonds@tussenvoorziening.nl

Mevrouw M. T. (Marja) van Baren
Voorzitter van het bestuur
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1.2. Toelichting financieel

Bob van der Hout-fonds

Toegekend versus niet toegekend (bedragen)

In onderstaand overzicht worden de aanvragen in 2021 van leningen én giften getoond. 
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Kascommissie
De kascommissie 2021 bestaat uit Han de Haan en Riëtte Adriaanse-Kamphorst.
De controle op de jaarrekening 2021 heeft rond 26 mei 2022  plaatsgevonden. 
Alle aanbevelingen van de kascommissie zijn in dit jaarverslag verwerkt. 

Vermogen
In de bestuursvergadering van 29-6-2021 heeft het bestuur het besluit genomen dat periodiek, in principe twee keer per 
jaar, in de bestuursvergadering het beschikbare vermogen wordt besproken. Uitgangspunt is dat een vermogen benodigd is 
ter grootte van twee keer een jaarresultaat. Dit wordt geraamd op € 70.000,-. 
Zodra het vermogen deze norm onderschrijdt dient het bestuur actie te ondernemen om het vermogen aan te vullen met 
externe financiële middelen. 
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JAARREKENING 2021



 

Bob van der Hout-fonds Administratie kantoor Kadanz

Groeneweg 2 Floris Heermalestraat 22

3531VE Utrecht 3514 VX Utrecht

23.1 Balans per 31 december 2020 31-12-2021 31-12-2020

 

ACTIVA  

vaste activa

Inventaris -€               -€               

Totaal vaste activa -€               -€               

vlottende activa

leningen 24.114€         52.838€         

overlopende activa -€               -€               

liquide middelen 88.118€         86.998€         

Totaal vlottende activa 112.232€       139.836€       

Totaal activa 112.232€       139.836€       

PASSIVA

Vermogen

Eigen vermogen 106.072€       131.227€       

Totaal vermogen 106.072€       131.227€       

kortlopende schulden

overlopende passiva 6.160€           8.609€           

Totaal kortlopende schulden 6.160€           8.609€           

Totaal passiva 112.232€       139.836€       
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Bob van der Hout-fonds Administratie kantoor Kadanz

Groeneweg 2 Floris Heermalestraat 22

3531VE Utrecht 3514 VX Utrecht

2.2 Toelichting op de balans
 

ACTIVA 31-12-2021 31-12-2020

Inventaris

 -€                   -€                    

-€                  -€                     

Leningen

Saldo leningen 01-01-2021 BvdH 52.838€              105.146€            

Gereserveerd per 31-12-2020 -5.943€          

Uitbetaalde leningen in 2021 11.900€         

Gereserveerd per 31-12-2021 4.272€           

Bij: leningen 2021 10.229€              10.453€              

63.067€              115.599€            

Af: aflossingen 2021 38.082€              56.437€              

Af: afboekingen op leningen 870€                   6.324€                

24.114€            52.838€               

Overlopende activa

 -€                   -€                    

-€                  -€                     

Liquide middelen

Saldo Ondernemersdeposito 5084.00104 44.977€               43.141€               

Saldo Bestuurrekening 5220.55.009 43.141€              43.857€              

88.118€            86.998€               

PASSIVA

Vermogen

Eigen vermogen primo boekjaar 131.227€            151.656€            

Bij: gift SDU -€                   5.000€                

131.227€            156.656€            

Resultaat lopend boekjaar -25.155€            -25.429€             

106.072€          131.227€             

Kortlopende schulden

Nog uit te keren leningen 4.272€                5.943€                

Nog uit te keren giften 1.888€                2.466€                

Nog te betalen kosten -€                   200€                   

Nog te betalen administratiekosten -€                   -€                    

6.161€              8.609€                 
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Bob van der Hout-fonds Administratie kantoor Kadanz

Groeneweg 2 Floris Heermalestraat 22

3531VE Utrecht 3514 VX Utrecht

  

2.3 Resultatenrekening 2021 2020

Opbrengsten

Rente -€             -€           

Diverse baten: ontvangen gift -€             -€           

  -€             -€           

   

Lasten  

Verstrekte giften 23.280€       18.035€      

Bankkosten 159€            332€           

Bureaukosten -23€             84€             

Afboeking oninbare debiteuren

- Opheffen reserveringen -€                 -€                 

- Overlijden -€                 1.026€             

- Schuldregelingen 270€                3.176€             

- Oninbaar 350€                2.000€             

- Overig 250€                122€                

870€            6.324€        

Overige algemene kosten 870€            655€           

 25.155€       25.429€      

   

Resultaat -25.155€      -25.429€    

  verlies verlies
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