
 

 

 

 

 

JAARVERSLAG 2021 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 2019, 2020 en 2021 zijn de activiteiten ongewijzigd voortgezet. 

In het onderstaande wordt financiële verantwoording daarvan afgelegd.  

In 2021 waren er 16 donateurs , 11 zakelijke donateurs en 5 particuliere donateurs. 

De zakelijke donateurs hebben zich voor drie jaar aan de stichting verbonden, vier zakelijke 

donateurs hebben hun steun zelfs voor vijf jaar toegezegd. De vijf particuliere donateurs hebben 

toegezegd de stichting vijf jaar lang te ondersteunen. Voor de donateurs die zich voor drie jaar 

hebben verbonden was 2020 in beginsel het laatste jaar. Daardoor is het totale aantal donateurs 

teruggelopen van 40 in 2020 naar 16 in 2021. Vanwege de omvang van de reserve is er voor gekozen 

op dit moment geen verzoek om verdere donaties te doen. 

De toegezegde donaties voor 2021 belopen in totaal € 24.500,-. Daarvan werd € 19.500,- ontvangen. 

Het resterende bedrag van € 5.000,- hopen we op korte termijn te ontvangen. Daarnaast werd een 

extra betaling ontvangen van € 1.500,-. Ook werden nog twee bijdragen, betrekking hebbend op 

2020, tot een totaal bedrag van € 3.500,-  ontvangen. 

De stichting heeft in 2021 kosten gemaakt van € 234,84; dat betreffen slechts de bankkosten, 

negatieve rente  en de hosting-kosten van de website. Vrijwel alle opbrengsten komen daardoor 

direct ten goede van het statutaire doel. In 2021 heeft het inloophuis aangegeven een 

ondersteuning van € 13.000,-- te vragen aan de stichting, dit in verhouding beperkte bedrag heeft te 

maken met langdurige sluiting ten gevolge van corona. In 2022 zal wellicht een groter beroep 

worden gedaan. Daarnaast is conform de statuten een bedrag van € 15.000 aan het Maxima 

Medisch Centrum betaald, als bijdrage in de inrichting van een verblijf voor kinderen met kanker.   

 

FINANCIEEL JAAROVERZICHT: 

 

Jaaroverzicht 2021 

 

Banksaldo op 1 januari 2021    € 125.404,57 

Inkomsten 

Zakelijk doorlopend   €  18.500,00 

Particulier doorlopend  €     6.000,00 

Totaal       € 24.500,00 



 

Uitgaven 

Gemaakte kosten  € -    234,84 

Besteding aan doel  € - 15.000,- 

Totaal       €  -15.234,84 

 

Banksaldo per 31 december 2021   € 134.669,73 

Nog te betalen aan het inloophuis   € -  13.000,-- 

Nog te ontvangen     €      5.000,--  + 

Totaal       € 126.669,73 

 

De totale kosten belopen 0,96% van de opbrengsten. Jaarlijks en zo nodig tussentijds vindt overleg  

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

gedoneerd en besteed 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, 3 februari 2022 

 

        

Eric van Schagen   Cees Polman   Hugo Nieuwenhuizen 

Voorzitter    Secretaris   Penningmeester 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


