Vitus S(ch(ng Leeuwarden
Bestuursverslag 2014
Het Bestuur hee; in 2014 zoals gebruikelijk 4 keer vergaderd. De tendens die we in 2012 en 2013
zagen dat er steeds vaker urgente aanvragen gedaan worden zet zich duidelijk ook in 2014 voort. Een
derde tot de hel; van de aanvragen worden tussen de vergaderingen door in behandeling genomen
door voorziFer, secretaris en penningmeester. Met het voltallige bestuur worden deze aanvragen
(jdens de bestuursvergaderingen geëvalueerd. Het standpunt van Vitus is dat alle aanvragen waar
aanleiding voor is om tussen(jds te behandelen, bij voorkeur tussen(jds behandeld worden. Dat is
sneller en dus preKger voor de aanvrager en, vooral, voor de ontvanger van het geld.
In 2014 zag het Bestuur een groeiend aantal aanvragen. Onderdeel daarvan was een s(jgend aantal
voor (ook illegale) vluchtelingen. Na zich goed te hebben laten informeren door Vluchtelingenwerk
Noord Nederland hee; Vitus een standpunt ingenomen ten aanzien van dona(es aan (ook illegale)
vluchtelingen en (legale) gezinshereniging in Nederland. Vitus conformeert zich aan de Nederlandse
wet- en regelgeving maar erkent dat ook illegaal in Nederland verblijvende vluchtelingen in nood
kunnen ziFen en behoe;e hebben aan geld. Vitus kan daar aan bijdragen.
Opvallend in 2014 was ook het aantal aanvragen n.a.v. PGB-problema(ek. Deze persoonsgebonden
budgeFen kunnen bij fouten of oplich(ng (door PGB-beheerders) tot aanzienlijke ﬁnanciële
problemen leiden.
De baten- en lastenrekening van Vitus sluit met een posi(ef saldo van € 241.000, hoofdzakelijk
vanwege (ongerealiseerde) koerswinst. In het boekjaar 2014 zijn aan of via de volgende organisa(es
in totaal 105 (2013: 67) bijdragen voor ﬁnanciële ondersteuning gedaan van in totaal € 98.674,(2013: € 80.226). Het vermogen van Vitus S(ch(ng is daardoor met € 142.698 gegroeid tot een
bedrag van € 4.414.446. Op alfabe(sche volgorde en tussen haakjes het aantal dona(es door Vitus
S(ch(ng verstrekt ten laste van boekjaar 2014:

Ambulante Hulpverlening
Blessed Genera(on
De Wijzer
Doopsgezinde gemeente Berlikum
GGMD
GGZ Friesland
Humanitas ZW Friesland
Interzorg Ferwert (2)
Jeugdhulp Friesland
J.P. Van den Bent S(ch(ng
Leger des Heils
Lions De Walden

Kinder & Jeugdtherapeu(cum
Kredietbank Nederland
Maatschappelijk Werk Fryslan
MEE Friesland (8)
Miks Welzijn (6)
Na(onaal Ouderenfonds
REIK (4)
ROC Friese Poort
Rondom Zorg (6)
SOS Bewindvoering
St. Fier Fryslan (5)
St. Fryslan 58

St. Vrienden Grote Kerk
SUN Friesland (4)
Vrienden van het MCL Vluchtelingen
Werk Noord Nederland (11)
Voedselbank Leeuwarden (2) Welzijn
Middelsee
Wijkteam Noord (8)
YVON
Zienn (24)
Zorgburo De Stellingwerven
Zorggroep Stad en Ommeland

In geheel 2014 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. dr. A. Kamps, lid
Dhr. R. van der Velde, lid
Dhr. mr. F.J. Streppel, lid

