Vitus Stichting Leeuwarden
Bestuursverslag 2016
De stijging van het aantal aanvragen heeft zich ook in 2016 voortgezet.
Het Bestuur heeft in 2016 zoals gebruikelijk 4 keer vergaderd. Tussen de vergaderingen door werden
tientallen aanvragen door onze ambtelijk secretaris als ‘urgent’ bestempeld en met spoed per email
behandeld door voorzitter, secretaris en penningmeester.
Voor het fors gestegen aantal urgente aanvragen van Vluchtelingenwerk Noord Nederland (VWNN)
voor een bijdrage in de kosten van gezinshereniging is in 2016 door Vitus een limiet gesteld van €
10.000 voor 2017, en de samenwerking met SUN Friesland is intensiever geworden. Vitus heeft aan
SUN, die dezelfde criteria hanteert als Vitus voor bijdrages aan gezinshereniging, de
beslissingsbevoegdheid gedelegeerd. Wetende dat het gestelde budget te laag is voor heel 2017
stimuleert Vitus VWNN om ook andere bronnen aan te boren.
In 2016 is de rente in Nederland verder gedaald. Vitus Stichting hanteert een voorzichtig
beleggingsbeleid, waarbij weinig risico gelopen wordt. Met een rente die zakt richting 0% dreigt het
rendement op vermogen van Vitus te dalen. Om die reden is in 2015 het beleggingsbeleid aangepast.
Hierdoor is het mogelijk om meer in aandelen te beleggen die een hoog dividend uitkeren. Dit heeft
in 2016 een boven verwachting goed resultaat opgeleverd.
Het jaar 2016 is afgesloten met een positief exploitatiesaldo van € 188.764 (in 2015 € 86.153). In het
boekjaar 2016 zijn aan of via onderstaande organisaties in totaal 123 (2015: 110) bijdragen voor
financiële ondersteuning gedaan van in totaal € 86.247 (2015: € 104.342,-). Het vermogen van Vitus
Stichting is daardoor gegroeid met €102.517 (2015: € 18.189 gedaald) tot een bedrag van €
4.498.774 (in 2015: € 4.396.257).
Ten laste van het boekjaar 2016 zijn aan onderstaande instanties door Vitus Stichting (met tussen
haakjes het aantal) donaties verstrekt:
Aanloophuis Leeuwarden
Aardema Zorg (3)
Amaryllis (10)
CSI Bewind
Dorpenteam Tytsjerksteradiel
Gebiedsteam Smallingerland
Grannies2grannies
Humanitas
Jeugdteam Achtkarspelen
Kledingbank Noord Oost Friesland
MEE Friesland (3)
M. van Manen
Nationaal Ouderenfonds
N. Groenveld
REIK (2)
RK Parochie Leeuwarden

Rondom Zorg (2)
St. Blessed Generation
St. Elcx (2)
St. Fier Fryslan (3)
St. Rusland kinderhulp
St. Welzijn Bolwerk
St. World Servants
SUN (19)
Vluchtelingen Werk Noord Nederland (32)
VNN
Voedselbank Leeuwarden (via Ljouwert Lions
80)
Vrienden van het MCL
Wijkcomite Schieringen
Zienn (27)

In 2016 werd het bestuur gevormd door:
Mw. A.A.M. Roelants, voorzitter
Dhr. drs. K. J.P. de Jong, secretaris
Mw. A. van der Hoek, penningmeester
Dhr. mr. F.J. Streppel, lid
Dhr. dr. A. Kamps, lid
Dhr. R. van der Velde, lid

