Vitus  S(ch(ng  Leeuwarden  
Bestuursverslag  2012  
De  Vitus  S(ch(ng  te  Leeuwarden  is  opgericht  op  31  december  1962  en  bestond  eind  2012  50  jaar.    
Het  Bestuur  heeE  in  2012  4  keer  vergaderd  en  heeE  twee  maal  een  aanvrager  uitgenodigd  om  nader  
kennis  te  maken  met  het  bestuur  van  Vitus  en  om  een  toelich(ng  te  geven  op  het  te  ﬁnancieren  
project.  Beide  keren  betrof  het  een  aanvraag  uit  Friesland:  een  voor  plas(sche  chirurgie  in  Nigeria  en  
een  voor  (drink)watervoorziening  in  Kenia.  
In  februari  2012  zijn  twee  nieuwe  bestuursleden  geïnstalleerd.  Ondernemer  Rutger  van  der  Velde  en  
Kinderarts  Arvid  Kamps.  Oud-‐bestuurslid  Reimer  Rauwerda  is  in  2012  genomineerd  voor  de  Pater  
Grasveld-‐penning.  
In  2012  is  de  website  van  Vitus  vernieuwd.  Zowel  de    techniek,  func(onaliteit  en  informa(e  zijn  
geactualiseerd  en  helemaal  state-‐of-‐the-‐art.  
Vitus  hanteert  duidelijk  beschreven  dona(enormen  als  houvast  bij  het  beoordelen  van  aanvragen.  
Soms  wijken  de  besluiten  van  het  bestuur  af,  of  geven  zij  een  verdieping  aan  deze  normen.  Deze  zgn.  
Rich(nggevende  Besluiten  worden  vastgelegd  en  periodiek  gebruikt  om  het  dona(ebeleid  aan  te  
passen  aan  de  hedendaagse  situa(e.  In  2012  zijn  de  rich(nggevende  besluiten  bekeken  en  is  de  
Gedragscode  Vitus  S(ch(ng  Leeuwarden  (vastgesteld  in  2004)  geëvalueerd  en  genuanceerd.  
Ten  laste  van  het  boekjaar  2012  zijn  aan  of  via  de  volgende  organisa(es  in  totaal  42  bijdragen  voor  
ﬁnanciële  ondersteuning  gedaan  van  in  totaal  €  87.869,-‐.  Het  vermogen  van  Vitus  S(ch(ng  is  met  €  
163.057  gegroeid  door  koerswinst  en  rente-‐opbrengsten.  
Op  alfabe(sche  volgorde  en  tussen  haakjes  het  aantal  dona(es:  

!
Aanloophuis  Leeuwarden  
Agens  B.V.
Bisdom  Groningen
GGZ  Friesland  (5)
Het  Poortje  Jeugdinrich(ngen  
Mee  Friesland  (8)
Na(onaal  Ouderenfonds
Reclassering  Nederland  (2)
Roemenië  Vrienden  

St.  Elf  
St.  Faridpur
St.  Fier  Fryslan
St.  Kinderen  van  Amurang  
St.  Maatschappelijk  Werk  Frl.
St.  Maji  Maendeleo  
St.  Mul(modus
St.  Spirit  of  Faith  
St.  Vrienden  van  het  MCL

Eind  2012  werd  het  bestuur  gevormd  door:  
Mw.  A.A.M.  Roelants,  voorzifer
Dhr.  drs.  K.  J.P.  de  Jong,  secretaris
mw.  A.  van  der  Hoek,  penningmeester
Mw.  drs.  H.  Janssen-‐van  Helvoort,  lid
Dhr.  mr.  F.J.  Streppel,  lid
Dhr.  dr.  A.  Kamps,  lid
Dhr.  R.  van  der  Velde,  lid

Sun  Friesland  (6)
Talant  
Thuiszorg  ZW  Frl.
Titus  Brandsmaparochie
Vluchtelingenwerk  Nrd.  Nld.
Voedselbank  Leeuwarden  (2)

!

