Financiële verantwoording 2020 Stichting Vrienden van Pergamijn

1. Bestuursverslag
In 2020 is de ad interim bestuurs-vertegenwoordiger van de Stichting Pergamijn definitief benoemd
in het bestuur.
Door de extreem lage rentestanden, zijn de (bank) inkomsten nagenoeg nihil. Er is bewust niet
belegd in aandelen of obligaties teneinde risico’s te vermijden.
In 2020 zijn geen bedragen toegekend aan aangevraagde projecten t.b.v. recreatie, ontspanning en
wonen voor Pergamijn cliënten. Dit is minder dan in 2019. De Stichting is daarbij afhankelijk van de
concrete aanvragen van de organisatie binnen de Stichting Pergamijn. Door de maatregelen als
gevolg van de Covid pandemie heeft de aandacht van Pergamijn gelegen bij het regelen van de
directe zorg voor haar cliënten. Daarbij is het zorgpersoneel extra zwaar belast. Hierdoor is er één
aanvraag voor financiële ondersteuning binnengekomen, maar voorlopig “on hold” gezet.
Voor zover aanvragen worden behandeld, zijn deze vooraf getoetst op de criteria, zoals die in de het
beleid en de aanvraagprocedure zijn vermeld.
Het totaal aan spaar-en banktegoeden en vorderingen bedraagt per ultimo 2020: € 212.682.
Rekening houdend met de aangegane verplichtingen, bedraagt het vrij besteedbare vermogen per 31
december 2020: € 207. 823, nagenoeg gelijk aan het bedrag per ultimo 2019.
In 2020 zijn geen aanvragen behandeld en derhalve geen verplichtingen aangegaan.
Het streven van de stichting is erop gericht het vrij besteedbaar vermogen zo lang mogelijk op peil te
houden, zodat ook in de toekomst middelen ter beschikking kunnen worden gesteld voor de directe
bevordering van de kwaliteit van leven van Pergamijn cliënten.
Gezien de onmogelijkheid om inkomsten en bestedingen enigszins betrouwbaar in te inschatten,
stelt de Stichting geen begroting op.

R.H.M. Göttgens
Voorzitter Stichting Vrienden van Pergamijn

2. Financieel verslag 2020
Staat van inkomsten en uitgaven
Inkomsten
Donaties
Renteopbrengsten
Totale inkomsten

Balans

2020

2019

Activa

183
70
253

814
199
1.013

Vorderingen
Rek. Courant
Spaarrekening
Totale activa

2020

2019

5
70
177
690
212.500 218.000
212.682 218.760

Uitgaven
Passiva
Uitbetaalde subsidies
Diversen
Totale uitgaven
Saldo

6.130
91
6.221

8.898
64
8.962

-6.013

-7.949

Vrij besteedbaar vermogen
Beheer geoormerkte gelden
Aangegane verplichtingen
Totale passiva

207.823 207.196
4.859
4.859
0
6.705
212.682 218.760

Toelichting op inkomsten/uitgaven:
De opgebouwde renteopbrengsten in enig jaar worden het volgende jaar uitbetaald. De daling
is te wijten aan de verdere dalende rentetarieven en de daling van de spaartegoeden.
De subsidies betreffen de betaling van goedgekeurde aanvragen t.b.v. Pergamijn cliënten. Het
bedrag is het saldo van vervallen verplichtingen uit 2019 (€ 1.500) en goedgekeurde extra
uitgaven t.o.v. aangegane verplichtingen uit 2019 (€ 925)
De post "diversen" bevat voornamelijk bankkosten en kleine administratieve uitgaven.

Toelichting op balans:
De vorderingen betreffen de opgebouwde, maar nog niet uitgekeerde rente-inkomsten.
Het vrij besteedbaar vermogen is het vermogen, dat de Stichting vrij ter beschikking staat voor
toekomstige aanvragen.
Het beheer geoormerkte gelden omvat gelden, die door de Stichting beheerd worden, maar niet vrij
ter hare beschikking staan.
De aangegane verplichten betreffen goedgekeurde aanvragen in het verslagjaar, die nog niet
uitbetaald zijn.

