Bestuursverslag over 2020
van de Stichting Roelof Steinvoorte
Leeuwarden
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1.

Algemeen
(uit het beleidsplan 2018 – 2021:)
Stichting Roelof Steinvoorte is bij testament van de heer R. Steinvoorte per 4
februari 1993 in het leven geroepen.
De doelstelling van de Stichting is het bevorderen van het leefklimaat in de
stad Leeuwarden ten behoeve van ouderen.
Uit de nalatenschap van de heer R. Steinvoorte, die makelaar was, zijn
verschillende panden in Leeuwarden in het bezit van de Stichting gekomen.
Verder waren er effecten in de nalatenschap. De Stichting draagt zorg voor het
in stand houden en waar mogelijk verbeteren van het onroerend goed,
zodanig dat de huuropbrengsten over de jaren zo hoog mogelijk zijn en de
doelstelling van de Stichting maximaal kan worden nageleefd.
(...)
De doelstelling wordt gerealiseerd door het – in de meeste gevallen – op
verzoek verstrekken van financiële bijdragen aan uiteenlopende projecten die
alle tot doel hebben het leefklimaat van ouderen in de stad Leeuwarden te
verbeteren.

2. Het jaar 2020
De Stichting Roelof Steinvoorte begon het jaar 2020 voorspoedig. In de eerste
maanden van het jaar wisten ‘oude getrouwen’ de Stichting te vinden, maar
ook kwamen er aanvragen binnen van doelgroepen die de Stichting nog niet
eerder benaderden. Echter, net als in heel Nederland, kreeg de Stichting vanaf
maart 2020 te maken met de gevolgen van de Covid19-pandemie.
Aanvankelijk resulteerde dit in het uitstellen van initiatieven, later bleek dat
deze in zijn geheel afgelast moesten worden dan wel doorgeschoven naar een
onbepaalde datum in de toekomst. Het bestuur van de Stichting heeft zich
ingezet om met alle toezeggingen zo ruimhartig mogelijk om te gaan. Zo zijn
alle verzoeken om eerder uitgekeerde bijdragen te mogen bewaren tot het
volgende jaar gehonoreerd. Ook verzoeken om eerder uitgekeerde bijdragen
in te mogen zetten voor Corona-gerelateerde activiteiten zijn allen ingewilligd.
Aan het begin van de zomer heeft het bestuur van de Stichting alle bekende
aanvragers actief benaderd met de vraag of de Stichting hen op enigerlei wijze
kon helpen. Dit heeft geresulteerd in een aantal vervolg-aanvragen.
Tot slot heeft de Stichting in december een nieuwe vorm van hulp geven
ontwikkeld: in samenwerking met Rotary Leeuwarden is een van de doelen
waaraan de Stichting met enige regelmaat steun geeft geholpen: de Stichting
Roelof Steinvoorte heeft de financiële middelen verstrekt, Rotary Leeuwarden
de menskracht.
Zo heeft het bestuur van de Stichting, met inachtneming van haar
doelstellingen, zich ingezet om ondanks de crisis toch zoveel mogelijk steun te
leveren, daar waar het mogelijk en nodig was.
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Het bestuur is in 2020 zes keer bijeengeweest, te weten in de maanden
januari, februari, juni, augustus, september en november van 2020.
Alle bijeenkomsten vonden plaats ten huize van de voorzitter.
Zowel in het voorjaar van 2020 als in december is er frequent telefonisch
overleg geweest. Van deze beraadslagingen zijn ook notulen gemaakt.

3. Samenstelling Bestuur
In 2020 bestond het bestuur uit vier 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 MA te Leeuwarden, secretaris
3. de heer A.H. Schumacher te Leeuwarden, penningmeester
4. de heer drs. H.J. Tromp te Leeuwarden, bestuurslid
Binnen het bestuur is een vacature voor een algemeen bestuurslid.

4. Bevordering Leefklimaat
De Stichting heeft in 2020 € 34.180,- aan goede doelen uitgekeerd. Dat is een
mooie groei ten opzichte van 2019 (€ 22.450,-). Vanwege de Covid-crisis
traden er duidelijke verschuivingen op bij de aanvragen:
- een aantal activiteiten, waaraan een bijdrage was uitgekeerd, is
doorgeschoven naar het jaar 2021. Dat betekent dat voor deze activiteiten
geen aanvraag verwacht wordt in 2021.
- verschillende stichtingen die zich inzetten voor het opheffen van sociaal
isolement bij ouderen wisten de Stichting Roelof Steinvoorte meermalen te
vinden.
- ook kwamen er aanvragen binnen die betrekking hadden op het verstrekken
van een extraatje gedurende de eenzame decembermaand.
In 2020 heeft de Stichting bijdragen toegekend aan:
- Stichting Sociaal Goud
- Stichting De Rimpel – seniorentheater (uitgesteld tot 2021)
- Zorggroep Noorderbreedte – een vaarvakantie voor ouderen (uitgesteld tot
2021)
- Festival Swettehiem (uitgesteld tot 2021)
- Stichting De Zonnebloem Leeuwarden (uitgesteld tot 2021)
- Sameland – een uitstapje voor aangesloten senioren naar Ameland
(uitgesteld tot 2021)
- Stichting Sociaal Goud (meerdere initiatieven in het kader van Corona)
- Solidair Friesland – de ‘Woonkamer’ (initiatieven in het kader van Corona)
- Stichting VierHetLeven (initiatieven in het kader van Corona)
- Stichting J&Mteaterwurk – Friestalige voorstellingen (uitgesteld tot 2021)
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- Stichting Bezoek & Co – meerdere aanvragen, allen gerealiseerd
- Huurdersvereniging Van Harinxmaflat
- Stichting Missing Airmen Memorial Foundation – uitgave van een gids
- Zienn – Zorgopvang de Marene, voorzieningen voor bewoners
- De Dulf 4-hoog – kerstpakketten
- Hofwijckwooncomplex – voorzieningen voor dagbesteding
De Stichting wil ook in het jaar 2021 aanvragen die betrekking hebben op
armoede, sociaal isolement en dementie steunen. Daarnaast wil het bestuur
haar beleid continueren om ook kleinschalige en creatieve voorstellen te
honoreren. Zolang de wereld in de greep is van Corona zal de Stichting ook
initiatieven die betrekking hebben op eenzaamheid onder ouderen als gevolg
van quarantaine steunen.

5. Beheer van het vermogen
Het vermogen van de Stichting bestaat uit vastgoed en liquide middelen. Het
streven van de Stichting is om het vermogen zo goed mogelijk in stand te
houden.
Het vastgoed wordt verhuurd en de opbrengst daarvan wordt op twee
manieren ingezet:
- de Stichting besteedt een deel van haar inkomsten aan de instandhouding
van het vastgoed teneinde de opbrengst daarvan zeker te stellen voor de
toekomst. Hiertoe worden ook reserves aangehouden.
- De overige opbrengst is bestemd om te voldoen aan de doelstelling van de
Stichting, te weten het verbeteren van het leefklimaat bij ouderen.
In verband met de Corona-crisis heeft het bestuur in 2020 besloten de huren
alleen met het inflatiegedeelte, zijnde 2,6 % te verhogen, en verder geen
huurverhoging door te voeren.
Bij een van de panden heeft de Stichting moeten overgaan tot gerechtelijke
stappen naar aanleiding van huurachterstand. Twee woningen zijn, na vertrek
van de huurder, grondig opgeknapt alvorens over te gaan tot verhuur. Voorts
heeft in 2020 de Stichting bij meerdere panden kleiner onderhoud verricht
waar dat nodig was.
Door Schoonhoven bedrijfsmakelaardij werd de verhuur en het toezicht op het
onderhoud van alle panden, zowel zakelijk als particulier, en de boxen
behartigd.
Al het vastgoed is verhuurd, hetgeen het bestuur tot tevredenheid stemt.

6. Naamsbekendheid van de Stichting / ANBI / AVG
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Alle voornemens van de Stichting inzake bovengenoemde punten zijn in 2020
gerealiseerd. De nieuwe website is online en door de accountant
gecontroleerd op de voor de ANBI-status noodzakelijke documenten. Ook is
op de website een AVG-verklaring opgenomen.
Door het duidelijk formuleren van toekenningscriteria op de website hebben
enerzijds meer instellingen de Stichting weten te vinden, anderzijds vielen
bijna alle aanvragen ook binnen de door de stichting gehanteerde criteria.

H. van Gelder
secretaris
4 maart 2021
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