
 

 

 

 

 

JAARVERSLAG 2018 STICHTING STEUN DE EIK  

 

Steun De Eik is een stichting, opgericht door een aantal betrokken personen uit de regio Eindhoven 

met als doel het financieel ondersteunen van Inloophuis De Eik. De stichting is op 8 juni 2018 

opgericht, en heeft zich in 2018 voornamelijk beziggehouden met het bijeen brengen van de 

noodzakelijke financiële middelen. In het onderstaande wordt financiële verantwoording daarvan 

afgelegd.  

 

In 2018 hebben 36 donateurs een bijdrage aan Steun De Eik toegezegd. Het betreft 31 zakelijke 

donateurs en 5 particuliere donateurs. 

 

Twee zakelijke donateurs hebben een eenmalige bijdrage toegezegd, tot een totaalbedrag van  

€ 3.500. Vijfentwintig zakelijke donateurs hebben zich voor drie jaar aan de stichting verbonden, en 

vier zakelijke donateurs hebben hun steun voor vijf jaar toegezegd. De vijf particuliere donateurs 

hebben toegezegd de stichting vijf jaar lang te ondersteunen.  

 

De toegezegde donaties voor 2018 belopen in totaal € 52.000,-, waarvan thans € 45.000,- is 

ontvangen. Voor 2019 en 2020 is per jaar € 48.500,- toegezegd en voor 2021 en 2022 is per jaar € 

14.500,- toegezegd. Het totaal van alle toezeggingen komt daarmee op € 178.000,- over de periode 

2018 tot en met 2022.  

 

De stichting heeft in 2018 kosten gemaakt tot een bedrag van € 864,10; het overgrote deel daarvan, 

een bedrag van € 781,06 betreft de kosten van drukwerk. Die kosten zijn eenmalig; er wordt 

voornamelijk per e-mail gecorrespondeerd, en de aanwezige voorraad briefpapier is voldoende voor 

de komende jaren. De overige kosten betreffen slechts de bankkosten en de hosting-kosten van de 

website. Die kosten belopen in 2018 € 83,04. In 2019 zullen de totale kosten waarschijnlijk ongeveer 

€ 160,- belopen, voornamelijk bankkosten. Vrijwel alle opbrengsten komen daardoor direct ten 

goede van het doel, de ondersteuning van het Inloophuis.  

 

FINANCIEEL JAAROVERZICHT: 

 

Jaaroverzicht 2018 
 

Inkomsten 
  

Zakelijk eenmalig € 3.500,00 
 



Zakelijk doorlopend € 34.000,00 
 

Particulier eenmalig € 0,00 
 

Particulier doorlopend € 7.500,00 
 

Totaal 
 

€ 45.000,00 

   
Uitgaven 

  
Gemaakte kosten € -864,10 

 
Besteding aan doel € 0,00 

 
Totaal 

 
€ -864,10 

   
Saldo 31-12-2018 

 
€ 44.135,90 

   

De totale kosten belopen 1,92% van de opbrengsten. Op korte termijn zal overleg plaatsvinden met 

het bestuur van de Stichting Inloophuis De Eik over de wijze waarop de ontvangen gelden gedoneerd 

en besteed zullen worden. Besteding zal uitsluitend plaatsvinden conform het statutaire doel van de 

Stichting Steun De Eik. 

 

Zoals uit het voorgaande blijkt, heeft het bestuur geen kosten voor haar werkzaamheden in rekening 

gebracht.  

 

 

Eindhoven, 4 januari 2019 

 

        

Eric van Schagen   Cees Polman   Hugo Nieuwenhuizen 

Voorzitter    Secretaris   Penningmeester 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


