JAARVERSLAG 2020
Adresgegevens organisatie
Postbus 139
6660 AC Elst

1

Inhoud

1

Verslag van het bestuur .......................................................................................................... 3
1.1

Activiteiten ........................................................................................................................... 3

2.

Toekomst .................................................................................................................................. 4

3.

Organisatie ............................................................................................................................... 5
3.1

4.

Bestuur .................................................................................................................................. 5
Jaarrekening ............................................................................................................................. 6

2

1

Verslag van het bestuur

De stichting ‘Vrienden van Driestroom’ is in 2017 nieuw leven ingeblazen. Jarenlang was
de stichting slechts een slapende organisatie. Er is een nieuw bestuur gevormd en er zijn
weer donaties aan projecten uitbetaald.

1.1

Activiteiten

De stichting ‘Vrienden van Driestroom’ geeft financiële ondersteuning bij het realiseren
van wensen van cliënten. Het gaat om wensen en/of voorzieningen die niet uit de
normale middelen gefinancierd kunnen worden. U kunt hierbij denken aan hulpmiddelen,
speeltoestellen of activiteiten.
Er zijn wel een paar voorwaarden waaraan de aanvraag/wens moet voldoen:



Het moet gaan om een eenmalige investering;



Het mag de loon- of exploitatiekosten niet belasten;



Het mag niet subsidiabel zijn;



Het moet vernieuwend/innovatief zijn;



Het moet de zelfwerkzaamheid van de cliënt bevorderen;



Het moet de binding met de omgeving versterken.
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2.

Toekomst

De stichting ‘Vrienden van Driestroom’ zal in 2021 gelden blijven werven om toekomstige
verzoeken van donaties aan projecten te kunnen blijven betalen.
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3.

Organisatie

Stichting Vrienden van Driestroom
KvK-nummer 41050341
SBI-code: 88999 - Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en
samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn, overkoepelende organen,
samenwerkings- en adviesorganen en fondsen op het gebied van welzijnszorg.
De stichting heeft een Anbi status waardoor giften onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn.

3.1

Bestuur

Harry de Vries, voorzitter
Toine Arts, penningmeester
Chrystel van Binsbergen, secretaris
Frans van Kessel, lid
Manon Eustatia, lid
De bestuursleden zetten zich belangeloos in voor de stichting omdat zij Driestroom een warm
hart toedragen.
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4.

Jaarrekening

2020
Inkomsten
Inkomsten uit donaties

€

0,00

Totale inkomsten

€

0,00

Bestedingen
Bankkosten

€

155,00

Bijdrage Tovertafel Patrijsstraat

€

2.230,00

Bijdrage Corona-optredens Happy Miel

€

1.249,00

Bijdrage Screens Dol-fijn

€

451,00

Totale kosten/bestedingen

€

4.085,00

Activa
Liquide middelen per 01-01-2020

€ 50.168,00

Mutatie liquide middelen in 2020

€

Liquide middelen per 31-12-2020

€ 46.083,00
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4.085,00

