Vitus Stichting Leeuwarden
Bestuursverslag 2017
Het Bestuur heeft in 2017 zoals gebruikelijk 4 keer vergaderd. Tussen de vergaderingen door werden
tientallen aanvragen door onze ambtelijk secretaris als ‘urgent’ bestempeld en met spoed per email
behandeld door voorzitter, secretaris en penningmeester.
Het aantal aanvragen daalde met 10%, wat alles te maken heeft met de veranderde behandeling van
aanvragen van Vluchtelingen Werk Noord Nederland (VWNN). Die aanvragen gaan nu allemaal via de
SUN en worden dus niet meer rechtstreeks bij Vitus Stichting gedaan. De SUN heeft inzake VWNN
van de Vitus Stichting een budget ontvangen voor 2017 en behandelt de aanvragen voor de Vitus
Stichting. In 2017 werd 61% van alle aanvragen gehonoreerd tegen 64% in 2016. Het totale
donatiebedrag is wel behoorlijk gestegen van € 86.247 in 2016 naar € 105.194 in 2017.
In 2017 vond een bestuurswisseling plaats. Mw. A. Roelants heeft in mei 2017 het voorzitterschap
overgedragen aan Dhr. K. De Jong. Op grond van haar leeftijd heeft Mw. A. Roelants bovendien haar
lidmaatschap beeindigd. Dhr. A. Kamps heeft per mei 2017 de taak van secretaris aanvaard. Mw. M.
Rauwerda werd gevraagd plaats te nemen in het Vitus Bestuur vanwege haar juridische expertise. Zij
werd in februari 2017 geinstalleerd.
Het bestuur heeft overleg gehad met de voorzitter van Vluchtelingen Werk Noord Nederland om zich
op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen in het vluchtelingen beleid. Het Vitus bestuur heeft
vervolgens een standpunt ingenomen over het donatiebeleid bij aanvragen voor gezinshereniging.
Het jaar 2017 is afgesloten met een positief exploitatiesaldo van € 138.106 (in 2016 € 188.764 ). In
het boekjaar 2017 zijn aan of via onderstaande organisaties in totaal 108 (2016: 123) bijdragen voor
financiële ondersteuning gedaan van in totaal € 105.194 (2016: € 86.247) Het vermogen van Vitus
Stichting is daardoor gegroeid met € 32.912 tot een bedrag van € 4.531.686 (in 2016: € 4.498.774).
Ten laste van het boekjaar 2017 zijn aan onderstaande instanties door Vitus Stichting (met tussen
haakjes het aantal) donaties verstrekt:

Tot mei 2017 werd het bestuur gevormd door:
Mw. A.A.M. Roelants, voorzitter
Dhr. drs. K. J.P. de Jong, secretaris
Mw. A. van der Hoek, penningmeester
Dhr. dr. A. Kamps, lid
Dhr. mr. F.J. Streppel, lid
Dhr. R. van der Velde, lid

Per mei 2017 werd het bestuur gevormd door:
Dhr. drs. K. J.P. de Jong, voorzitter
Mw. A. van der Hoek, penningmeester
Dhr. dr. A. Kamps, secretaris
Mw. mr. M. Rauwerda, lid
Dhr. mr. F.J. Streppel, lid
Dhr. R. van der Velde, lid

