Vitus  S(ch(ng  Leeuwarden  
Bestuursverslag  2009  
De  Vitus  S(ch(ng  te  Leeuwarden  is  opgericht  op  31  december  1962.  De  statuten  zijn  laatstelijk  
gewijzigd  op  2  april  1986.    
Het  bestuur  is  (jdens  het  verslagjaar  vier  keer  in  vergadering  bijeen  geweest  en  heeG  externe  
contacten  onderhouden  met  diverse  personen  en  organisa(es,  om  zich  op  de  hoogte  te  stellen  van  
de  ontwikkelingen  o.a.  in  de  maatschappelijke  dienstverlening,  regionale  fondsen  en  organisa(es,  op  
het  terrein  van  de  zorg  en  caritas.  
Het  bestuur  heeG  een  aantal  besluiten  met  betrekking  tot  het  dona(ebeleid  in  twee  korte  no((es  
vastgelegd:  “Standpuntbepaling  bestuur  dona(ebeleid  inzake  ‘steen’”  en  “Rich(nggevende  besluiten  
t.a.v.  beleid  Vitus  S(ch(ng  vanaf  september  2000”.  In  beide  no((es  is  het  dona(ebeleid  van  de  
s(ch(ng  vastgelegd.  
Met  betrekking  tot  de  beleggingen  is  periodiek  contact  geweest  met  diverse  ﬁnanciële  instellingen  en  
zijn  waar  nodig  wijzigingen  aangebracht  in  de  beleggingsportefeuille.  De  eﬀecten  van  de  ﬁnanciële  
crisis  op  de  beleggingsportefeuille  van  de  Vitus  S(ch(ng  is  beperkt  gebleven.  
Ten  laste  van  het  boekjaar  2009  zijn  aan  of  via  de  volgende  organisa(es  bijdragen  voor  ﬁnanciële  
ondersteuning  toegezegd  (op  alfabe(sche  volgorde  en  tussen  haakjes  het  aantal  dona(es/
beguns(gden):  

!
Bureau  Jeugdzorg  (1)
CSJ  Bewindvoeringen  (1)
Dwaelster  Vakan(es  (1)
GGZ  Friesland  (5)
St.  Hulp  en  Welzijn  (1)
Korbalvereniging  
Leeuwarden  (1)
Limor  (1)
Maatschappelijk  Werk  
Fryslân  (4)

!

MEE  Friesland  (5)
Noorderbreedte  (2)
St.  Noorderbrug  (3)
Piter  Jelles  Aldlan  (1)
St.  Skrep  (1)
St.  Spirith  of  Faith  (1)
Titus  Brandsmahuis  (1)
Verslavingszorg  Noord-‐
Nederland  (2)

!

Vluchtelingenwerk  
Leeuwarden  (1)
St.  Vrienden  van  het  MCL  (1)
St.  Vrienden  Zorgboerderij  
De  Flint  (1)
Werkgroep  vrienden  
Roemenië  (1)
ZIENN  (2)  

!

Er  werden  in  2009  27  aanvragen  afgewezen,  omdat  deze  niet  in  de  doelstelling,  c.q.  dona(ebeleid,  
dat  zich  richt  op  personen  in  behoeGige  omstandigheden,  passen.  Er  is  in  2009  totaal  39.070  euro  
aan  dona(es  toegezegd.  Het  bestuur  van  de  Vitus  S(ch(ng  is  voornemens  om  ook  in  het  komende  
jaar  haar  middelen  dienstbaar  te  maken  in  overeenstemming  met  de  doelstelling  en  op  de  wijze  zoals  
deze  in  het  verleden  werden  verricht.  
In  2009  werd  het  bestuur  gevormd  door:  
drs.  J.M.  de  Haan,  voorzimer
R.  Rauwerda,  secretaris
mw.  A.  van  der  Hoek,  penningmeester
mw.  drs.  H.A.M.  Janssen-‐van  Helvoort,  lid
mw.  A.  Roelants,  vice-‐voorzimer
drs.  A.C.  Schade,  lid  (tot  8  juni  2009)

mr.  F.J.  Streppel,  lid
drs.  K.  de  Jong,  lid  (vanaf  24  augustus  2009)  
Namens  het  Bestuur  van  de  Vitus  S(ch(ng,    
R.  Rauwerda
Secretaris

