Vitus  S(ch(ng  Leeuwarden  
Bestuursverslag  2013  
De  Vitus  S(ch(ng  bestond  eind  2012  50  jaar.  In  het  voorjaar  van  2013  heeA  op  salonboot  “De  
Gaasterland”  een  informele  lustrumviering  plaatsgevonden  met  (oud-‐)bestuursleden  en  hun  
partners.  Hoogtepunt  was  de  opvoering  van  De  Vitusbalade  door  Jan  de  Haan  en  HeMy  Janssen.  
Het  Bestuur  heeA  in  2013  4  keer  vergaderd.  De  tendens  dat  er  steeds  vaker  urgente  aanvragen  om  
dona(es  gedaan  worden  zet  zich  duidelijk  voort.  Het  bestuur  van  Vitus  heeA  daarop  gereageerd  door  
aan  de  voorziMer,  secretaris  en  penningmeester  de  bevoegdheid  te  delegeren  om  met  spoed,  binnen  
enkele  dagen,  en  pe(t  comité  een  besluit  te  nemen  indien  dat  door  hen  nodig  wordt  geacht.    
In  2013  is  het  secretariaat  van  Vitus  overgestapt  naar  een  digitale  vorm  van  informa(everspreiding  
naar  het  bestuur  van  Vitus.  De  agendastukken  worden  tegenwoordig  via  Dropbox  beschikbaar  gesteld  
aan  de  bestuursleden.  
De  Belas(ngdienst  heeA  medio  2013  regelgeving  aangekondigd  om  de  transparan(e  van  ANBI-‐
instellingen  (zoals  Vitus)  te  vergroten  om  het  vertrouwen  van  het  publiek  in  de  ﬁlantropische  sector  
te  verhogen.  Vitus  voldeed  reeds  aan  deze  regelgeving,  die  per  1  januari  2014  in  gaat.  Op  twee  
punten  is  Vitus  transparanter  dan  voorheen:    beloningsbeleid    (De  bestuursleden  van  Vitus  deden  en  
doen  dit  onbezoldigd)  en  het  vermogen  van  Vitus  (wordt  voortaan  vermeld  in  het  Bestuursverslag).    
De  baten-‐  en  lastenrekening  van  Vitus  sluit  met  een  posi(ef  saldo  van  €  40.016.  In  het  boekjaar  2013  
zijn  aan  of  via  de  volgende  organisa(es  in  totaal  67  bijdragen  voor  ﬁnanciële  ondersteuning  gedaan  
van  in  totaal  €  80.226,-‐.  Het  vermogen  van  Vitus  S(ch(ng  is  daardoor  met  €  40.210  gedaald  tot  een  
bedrag  van  €  4.272.087.  De  Jaarrekening  van  Vitus  S(ch(ng  is  gecontroleerd  en  goedgekeurd  door  
een  ona_ankelijke  accountant.    
Op  alfabe(sche  volgorde  en  tussen  haakjes  het  aantal  dona(es:  

!
Amaryllis
Bewindplus  Friesland  (2)
Blessed  Genera(on
De  Wijzer  (2)
Educaid
GGZ  Friesland  (3)
Het  Poortje  Jeugdinrich(ngen  
Humanitas
Interzorg
Mee  Friesland  (4)
Miks  Welzijn  (7)

!

Mind  up  (2)
Na(onaal  Ouderenfonds
Reclassering  Nederland  (2)
Schweigmann
St.  Brussen  Noord  Nederland
St.  Faridpur
St.  Fier  Fryslan
St.  Klein  Voorhout
St.  Palet
St.  Sprank

!

St.  Vrienden  van  het  MCL
Sun  Friesland  (10)
Theunissen
Titus  Brandsmaparochie
Van  Hien  Zorg  (2)
Vluchtelingenwerk  Nrd.  Nld.  (5)
Voedselbank  Leeuwarden  (2)
Welzijn  Centraal  (2)
Wijkteam  Welzijn  (3)
Zienn  (5)

!

In  geheel    2013  werd  het  bestuur  gevormd  door:

!

Mw.  A.A.M.  Roelants,  voorziMer
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

