Vrienden van

JAARVERSLAG 2018

Aardenburg, april 2019

Stichting Vrienden van Coensdike te Aardenburg
Jaarverslag 2016

Oprichting.
Op 6 januari 2006 zijn bij akte van oprichting verleden voor notaris mr. E.O.F.J. Verhaegen te
IJzendijke de statuten vastgesteld van de Stichting Vrienden van Woonzorgcentrum Coensdike,
gevestigd te Aardenburg in de gemeente Sluis.
Doel van de stichting.
De stichting heeft ten doel:” Het financieren van activiteiten en/of voorzieningen welke direct
of indirect ten nutte komen aan het in Aardenburg gevestigde woonzorgcentrum “Coensdike”;
dit centrum is thans eigendom van de Algemene Woningstichting Zeeuwsch-Vlaanderen,
welke stichting na de fusie met de Regionale Zeeuws-Vlaamse Woningstichting en
statutenwijziging zal heten: Stichting Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, en wordt beheerd door
de Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen voorzover de kosten daarvan niet bestreden kunnen
worden uit het reguliere exploitatiebudget van het woonzorgcentrum.
Bedoelde activiteiten en/of voorzieningen mogen niet strijdig zijn met de identiteit en de doelstelling
van voormeld woonzorgcentrum en/of de haar exploiterende stichting, noch onverenigbaar zijn met
de leefsfeer welke heerst in gemeld woonzorgcentrum.
En voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”

Boekjaar.
Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
Bestuur.
De samenstelling van het bestuur is als volgt:
C.A. Tas, voorzitter
A.D. Van Landschoot, vice voorzitter
L.P.W.A. de Baere, secretaris/penningmeester
C. van Cuyck-de Lobel
M.H.F. Blondeel, lid

Algemeen.
Door de Belastingdienst is op 14 juni 2010 een beschikking afgegeven waardoor de stichting Vrienden
van Coensdike ingaande 1 januari 2010 aangemerkt wordt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Verslag jaar 2018
Het bestuur is gedurende het jaar 2018 twee maal in vergadering bijeen geweest.
Tijdens de bestuursvergaderingen zijn vastgesteld:
Jaarverslag 2017
Besluit tot een bijdrage in het vervoer van een uitstap in 2018
Besluit tot de aanschaf van een parasol en een jeu de boule set
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Balans per
31-12-2018
€

31-12-2017
€

ACTIVA
Vorderingen op korte termijn:
Rente Rabo Doelreserveren

Geldmiddelen:
Rabobank verenigingspakket
Rabobank Doelreserveren
Totaal

1
1

12
12

128
14.150
14.278

1.287
12.000
13.287

14.279

13.299

9.524
3.174
12.698

9.218
3.073
12.291

1.568
13
1.581

995
13
1.008

14.279

13.299

PASSIVA
Eigen vermogen:
vast
besteedbaar

Schulden op korte termijn:
Door te storten donaties
Te betalen bankkosten
Totaal
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Resultatenrekening over
2018
€
Opbrengsten:
giften/donaties
donaties feestweek
advertentie opbrengsten
rente baten

Uitgaven:
bijdrage feestweek
bijdrage uitstapjes bewoners Coensdike
bijdrage dementheek
aanschaf parasol/jeu de boules set
planten en potgrond (uit donatie Oranjefonds-NL doet)
Bijdrage vader- en moederdagactiviteiten
afdracht donaties feestweekactiviteiten
overige kosten
bankkosten
Resultaat boekjaar

2.563
1
2.564

1.374
995
225
12
2.606

965
500
321
162
54
155
2.157

1.356
766
378
995

407
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2017
€

155
3.650
1.044-

