Stichting Roelof Steinvoorte

Jaarverslag over 2018

Januari 2019

1. Algemeen
De Stichting Roelof Steinvoorte heeft een vruchtbaar jaar achter de rug.
Met consciëntieuze inachtneming van de doelstellingen van de Stichting
heeft het bestuur zich ingezet om op alle hieronder genoemde punten
verbetering of groei door te maken. Deze veranderingen worden
hieronder toegelicht.
Het bestuur is in 2018 acht keer bijeen geweest, alle keren ten huize van
de voorzitter.
2. Samenstelling Bestuur
In 2018 bestond het bestuur uit vijf leden. De samenstelling en
taakverdeling was als volgt:
1. de heer ir. J.G.C. Vegter te Leeuwarden, voorzitter
2. mevrouw drs. H. van Gelder M.A. te Leeuwarden, secretaris
3. de heer A.H. Schumacher te Leeuwarden, penningmeester
4. de heer drs. H.J. Tromp te Leeuwarden, bestuurslid
5. mevrouw drs. J.G. Blaauwendraad te Hilaard, bestuurslid

In februari heeft mevrouw van Gelder het algemeen secretariaat
overgenomen van mevrouw Blaauwendraad. Mevrouw Blaauwendraad
heeft de portefeuille Goede Doelen binnen het bestuur behartigd. Dit laat
onverlet dat de beslissingen over het toekennen van donaties door het
gehele bestuur worden genomen.
3. Bevordering Leefklimaat
De Stichting heeft in 2018 € 10.000,- aan goede doelen uitgekeerd. Het
aantal aanvragen nam in de tweede helft van het jaar iets af ten opzichte
van de eerste helft.
De Stichting beraadt zich over het zelf op zoek gaan naar goede doelen,
dan wel zich actief in te zetten voor speciale doelgroepen, zoals
dementerenden.
4. Beheer van het vermogen
In 2018 heeft de Stichting bij panden onderhoud verricht waar dat nodig
was.

Door Schoonhoven bedrijfsmakelaardij werd de verhuur en het toezicht
op het onderhoud van alle andere panden, zowel zakelijk als particulier,
en de boxen behartigd. Vrijwel alle vastgoed is verhuurd, hetgeen het
bestuur tot tevredenheid stemt.
Het heeft de aandacht van de Stichting bij nieuwe huurcontracten een
zogenaamd Airbnb beding toe te voegen.
5. Naamsbekendheid van de Stichting
De Stichting streeft een grotere naamsbekendheid na onder de
doelgroep. Het project ‘Portretten van Ouderen’ is voorlopig gestopt en
het bestuur richt zich nu eerst op de ontwikkeling van een website.
6. Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018
In het kader van bovengenoemd evenement heeft de Stichting in de
zomermaanden van 2018 een van haar ruimtes om niet ter beschikking
gesteld aan een Artist in Residence van de vier Leeuwarder Rotaryclubs.
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