Financiële verantwoording 2021 Stichting Vrienden van Pergamijn

1. Bestuursverslag
In 2021 hebben geen mutatie plaatsgevonden binnen het bestuur.
Op 10 maart bestond de Stichting, inclusief haar juridische voorgangers 50 jaar. Wegens de
stringente corona-regels, is hier verder geen ruchtbaarheid aan gegeven.
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. Daarbij blijkt het moeilijk om als
Stichting een geschikt beleggingsplatform te vinden, gezien de strikte bancaire regulering.
In 2021 zijn bedragen toegekend aan aangevraagde projecten t.b.v. recreatie, ontspanning en wonen
voor Pergamijn cliënten. Hierdoor is t.o.v. 2020 weer meer gefinancierd, ondanks de
coronamaatregelen. De Stichting is daarbij afhankelijk van de concrete aanvragen van de organisatie
binnen de Stichting Pergamijn.
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 2021: € 212.813. Dit is
nagenoeg gelijk aan de stand per ultimo 2020. Hoewel een aantal aangevraagde projecten zijn
toegekend in 2021, zijn die financieel nog niet afgehandeld per einde verslagperiode en staat nog
ongeveer € 59.600 open aan verplichtingen. Rekening houdend met deze aangegane verplichtingen,
bedraagt het vrij besteedbare vermogen per 31 december 2021: € 153.320 , fors minder dan het
bedrag per ultimo 2020. Er werd meer aan projecten bijgedragen, terwijl er maar in beperkte mate
inkomsten werden gegenereerd.
In de jaarvergadering van 8 maart 2022 is door het bestuur besloten om alle, nog resterende,
geoormerkte gelden per ultimo 2021 toe te voegen aan het vrij besteedbare vermogen. Dit is
geschied met goedkeuring van de betrokken donateurs.
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. Het bestuur werk daartoe aan een
ontwikkeling van een passend beleid.
Gezien de onmogelijkheid om inkomsten en bestedingen enigszins betrouwbaar in te inschatten,
stelt de Stichting geen begroting op.
W.g.
R.H.M. Göttgens
Voorzitter Stichting Vrienden van Pergamijn

2. Financieel verslag 2021
Staat van inkomsten en uitgaven
Inkomsten
Donaties
Renteopbrengsten
Totale inkomsten

Balans

2021

2020

355
0
355

183
70
253

Activa
Vorderingen
Rek. Courant
Spaarrekening
Totale activa

2021

2020

0
5
308
177
212.505 212.500
212.813 212.682

Uitgaven
Passiva
Uitbetaalde subsidies
Diversen
Totale uitgaven

0
224
224

6.130
91
6.221

Saldo

131

-6.013

Vrij besteedbaar vermogen
Beheer geoormerkte gelden
Aangegane verplichtingen
Totale passiva

153.220 207.823
0
4.859
59.593
0
212.813 212.682

Toelichting op inkomsten/uitgaven 2021:
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.
De post "diversen" bevat bankkosten en kleine administratieve/bestuurlijke uitgaven.

Toelichting op balans 2021:
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. In 2021 is besloten, met goedkeuring van de donateurs, om de geoormerkte
gelden toe te voegen aan het vrij besteedbare vermogen.
De aangegane verplichten betreffen goedgekeurde aanvragen in het verslagjaar, die nog niet
uitbetaald zijn.

