Vitus S(ch(ng Leeuwarden
Bestuursverslag 2015
Het aantal aanvragen en het aantal toegekende dona(es kent nog steeds een s(jgende lijn.
Het Bestuur hee? in 2015 zoals gebruikelijk 4 keer vergaderd. Tussen de vergaderingen door worden
(entallen aanvragen door onze ambtelijk secretaris als ‘urgent’ bestempeld en met spoed per email
behandeld door voorziHer, secretaris en penningmeester. Naast een s(jging van het aantal urgente
aanvragen zien we in 2015 een gestegen aantal aanvragen van Vluchtelingenwerk Noord Nederland
voor een bijdrage in de kosten van gezinshereniging en veel aanvragen van diverse instan(es voor
tandheelkundige kosten.
In 2015 is de rente in Nederland verder gedaald. Vitus S(ch(ng hanteert een voorzich(g
beleggingsbeleid, waarbij weinig risico gelopen wordt. Dat betekent dat vooral in obliga(es en
deposito’s belegd wordt en slechts weinig in aandelen. Met een rente die zakt rich(ng 0% dreigt het
rendement op vermogen van Vitus te dalen. Om die reden is in 2015 het beleggingsbeleid aangepast.
Nog steeds kwaliﬁceren wij ons als defensief belegger (conform het beleggingsproﬁel van ABN
AMRO), maar deze is ruimer dan de door Vitus eerder zelf opgestelde norm. Hierdoor is het mogelijk
om meer in aandelen te beleggen die een hoog dividend uitkeren. Het risico op lager rendement en
koersverlies is hierdoor weliswaar gestegen. Deze aanpassing is vastgelegd in de Gedragscode van
Vitus en zal in 2017 geëvalueerd worden.
De bestuursperiode van Mw. H. Janssen - Van Helvoort liep in september 2015 af, conform rooster
van a?reden. Zij beëindigde na 14 jaar haar lidmaatschap wegens drukke werkzaamheden en
frequent verblijf buiten Leeuwarden.
Het jaar 2015 is afgesloten met een posi(ef exploita(esaldo van € 86.153. In het boekjaar 2015 zijn
aan of via onderstaande organisa(es in totaal 110 (2014: 105) bijdragen voor ﬁnanciële
ondersteuning gedaan van in totaal € 104.342,- (2014: € 98.674). Het vermogen van Vitus S(ch(ng is
daardoor met € 18.189 gedaald tot een bedrag van € 4.396.257.
Over 2015 zal niet langer een controleverklaring gevraagd worden maar een eenvoudigere en
goedkopere samenstelverklaring.
Ten laste van het boekjaar 2015 zijn aan onderstaande instan(es (tussen haakjes het aantal cliënten)
door Vitus S(ch(ng dona(es verstrekt:
SUN (21)
St. Klein Voorhout
Zienn (14)
Humanitas ZW Friesland
St. Fier Fryslân (15)
Kledingbank Noord Oost Friesland
Rondom Zorg (7)
Sociaal Wijkteam Noord (3)
Vluchtelingen Werk Noord Nederland (11)
Gebiedsteam Smallingerland
Wellzo
De Wijzer
MEE Friesland (7)
Vrienden van het MCL
St. Faridpur
St. World Servants
REIK (4)
De Mar(nusgroep
St. Spelend Sporten Leeuwarden
Na(onaal Ouderenfonds
Roemenië Vrienden
YVON
St. Spirith of Faith
Amaryllis (3)
Talant (2)
ROC Friese Poort
Gebiedsteam ’t Bildt
GGZ Mind up
Limor (2)
New Dutch Connec(on
Voedselbank Leeuwarden (via Ljouwert Lions
Tekst Advies en Support
80)

In 2015 werd het bestuur gevormd door:

Mw. A.A.M. Roelants, voorziHer
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

