Stichting Vrienden van Sint Jozef heeft fiscaal nummer 0028.94.920 en is gevestigd in Leeuwarden.
Het contactadres is: Stichting Vrienden van Sint Jozef, t.a.v. mevrouw V. J.F. Broek-Mensinga,
Groningerstraatweg 371, 8923 EJ Leeuwarden.
Het bestuur is als volgt samengesteld per eind 2015:
Mevrouw C.H.M. van der Werff, voorzitter
Mevrouw V.J.F. Broek-Mensinga, secretaris
De heer J.H. Hoekstra, penningmeester
De stichting heeft een beleidsplan, dat u door aanklikken kunt inzien.
Het bestuur is geheel op vrijwillige basis en ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.
De doelstelling van de stichting is volgens de statuten: Het verlenen van financiële steun voor
bepaalde doeleinden en het verstrekken van bepaalde goederen om het verblijf en de werksfeer in
het Eecomplex, bestaande uit wijkzorgcentrum Sint Jozef en de ouderenwoningen “Eezicht” en “De
Helling” te Leeuwarden te veraangenamen.
Activiteitenverslag:
Zoals elk jaar is de activiteit om de koren bij de missen te laten komen ook in 2015 uitgevoerd.
Als nieuw project is de tuin uiteindelijk niet doorgegaan. De locatie heeft dit zelf opgepakt.
In 2015 is een bijdrage geleverd aan het kunnen blijven gebruiken van de Brain Trainer door de
licentie- en garantieperiode met 3 jaar te verlengen.
Daarnaast is een nieuw project gestart: het laten maken en beschikbaar stellen van een nieuwe
kegelbaan, die gemakkelijk in gebruik en op te bergen is. Het project is nog net 2015 afgerond, maar
in 2016 aangeboden aan de locatie.
De donateurswerving vergt doorlopend aandacht omdat door verloop het aantal donateurs afneemt.
Waar mogelijk laat het bestuur zich bij algemene bijeenkomsten zien en probeert de aandacht voor
het donateurschap onder de aandacht te brengen.
Het bestuur komt twee à drie keer per jaar bijeen. Dit hangt af van de activiteiten.
Financieel verslag:
Over het jaar 2015 werd totaal € 1.720 aan inkomsten verworven, waarvan € 800 van fondsen.
Daarnaast werd € 370 aan donaties ontvangen en aan giften van particulieren € 500. Uit acties kwam
€ 50 vrij.
Aan algemene kosten werd bijna € 195 uitgegeven, waaronder kosten voor de bank. Aan de
projecten binnen de voorzieningen is € 800 bijgedragen. Voor het nieuwe project werd € 500
gereserveerd, maar € 470,00 voor het Brain Trainer project onttrokken aan de reserve.
Conform het beleidsplan is ruim € 30 voor inflatiecompensatie aan het vermogen toegevoegd.
Er bleef in 2015 een positief resultaat over, dat aan de overige reserves is toegevoegd.
Balans 2014-2015 (in euro’s, afgerond):
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