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1.

Algemeen

De Stichting Hulpkas Zeist, opgericht bij notariële akte d.d. 8 februari 1990, heeft tot doel het
incidenteel verlenen van financiële en/of materiële hulp van beperkte omvang aan ingezetenen van de
Gemeente Zeist die in nood terecht zijn gekomen, waarvoor de bestaande wettelijke en
maatschappelijke voorzieningen geen of onvoldoende mogelijkheden bieden om hierin te voorzien.
Oprichters van de stichting zijn de Diaconieën van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde
Kerk te Zeist en de Oudstenraad van de Evangelische Broedergemeente te Zeist. Na een
statutenwijziging d.d. 12 mei 1993 is de Interparochiële Caritas Instelling als participant tot de
Stichting toegetreden.
Na een statutenwijziging d.d. 11 juli 2017 zijn de Nederlands Gereformeerde Kerk en de
Gereformeerde Gemeente als participant tot de Stichting toegetreden.
De Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk te Zeist zijn per 16 juli 2019 verenigd in de
Protestantse Gemeente te Zeist.
De Stichting is ingeschreven in het stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder
nummer 184.069.
2. Vaststelling jaarrekening over 2020
De jaarrekening over 2020 is in de bestuursvergadering d.d. 15 februari 2021 vastgesteld.
3. Kengetallen
Enkele kengetallen van de Stichting sinds het jaar 2016 zijn weergegeven in het volgende overzicht.
2020
€

Stand verstrekte leningen (schuldresten)

5.565

2019
€

2018
€

2017
€

2016
€

7.554

11.639

12.244

16.909

Aantal verstrekte leningen in het jaar

2

3

6

6

11

Aantal verstrekte leningen ultimo jaar

11

16

22

25

38

Saldo jaar (voor subsidie)

-1.182

73

-1.578

-1.790

-1.538

Nadelig saldo (cumulatief)

-7.170

-9.488

-12.420

-13.701

-14.770

Bijdragen participanten (cumulatief)

60.697

60.697

60.697

60.697

60.697

Kapitaal ultimo jaar

53.527

51.209

48.277

46.996

45.927

4. Resultaat
Het saldo van de rekening van baten en lasten over 2020 bedraagt voor subsidiebijdrage € 1.182
negatief en na subsidiebijdrage € 2.318 positief. Het saldo is toegevoegd aan het cumulatieve
negatieve saldo over de voorgaande jaren en tevens verdeeld over de participanten. Voor de
specificatie verwijzen wij naar de toelichting op de balans.
De overige kosten bedroegen € 398 tegen € 424 in 2019.
In het verslagjaar werd € 69 onttrokken aan de voorziening oninbare leningen.
Zeist, 15 februari 2021
Namens het bestuur:

G. Versteeg, voorzitter

D. Meinen, penningmeester
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING
Leningen
Deze zijn gewaardeerd op de nominale waarde, verminderd met een voorziening wegens
oninbaarheid. Genoemde voorziening is als volgt bepaald:
-

Leningen waarop per balansdatum meer dan 6 maanden niet is afgelost: 100% van de
vordering;
Overige leningen: 30% van de vordering;

Overige activa
Deze zijn opgenomen tegen de nominale bedragen.
Overige passiva
Deze zijn opgenomen tegen de nominale bedragen.
GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT
Baten en lasten
De baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
De baten zijn verantwoord indien en voor zover zij in het boekjaar zijn verwezenlijkt.
Kosten
De kosten zijn berekend op basis van de historische kostprijs.
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