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Vooraf 
Voor u ligt het financieel jaarverslag van de Stichting Vrienden van SVRO Zorgcentrum Elim over het 

jaar 2019. In het kort wordt weergegeven welke inkomsten en uitgaven ten behoeve van de stichting 

zijn gedaan. 

 

Financieel Verslag 

 

Donateurs: 
Het aantal donateurs is ten opzichte van 2018 met 1 verminderd. Aan het eind van 2019 zijn er 15  

donateurs. 

 

Inkomsten: 
Aan het begin van 2019 bedroeg het saldo van: 

• De zakelijke rekening:  €     3.161,67 

• De spaarrekening:   €  30.953,74  

We zijn blij dat ook dit jaar de stichting uit diverse bronnen inkomsten mocht ontvangen.  

Van de donateurs is een bedrag van € 750,00 ontvangen. Aan collecten is een bedrag ontvangen van 

€ 1.113,00. Aan giften is ontvangen € 590,00. Van de Rabobank is een gift ontvangen van 1.500 euro. 

Uitgaven 
Aan bankkosten is in 2019 een bedrag van €  241,00 uitgegeven. Er zijn geen overige kosten.  

Ook dit jaar kon ten behoeve van de bewoners zaken aangeschaft worden. In de volgende paragraaf 

is een specificatie hiervan opgenomen. 
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Aan het einde van het jaar bedroeg het saldo van: 

• De zakelijke rekening:  €   2.474,39 

• De spaarrekening:  € 20.956,84 

 

Uitgaven ten behoeve van de bewoners 
In 2019 is ten behoeve van de bewoners van Elim het volgende aangeschaft: 

Van de Haar buitenruimte  € 14.399,00  

-4 plantenbakken, 6 tegelplateaus onder banken, halfverhardingspad en beplanting-  

  

 

Bestuur Stichting Vrienden van SVRO Zorgcentrum Elim: 

Voorzitter:   De heer P. Witvliet 

Secretaris:  De heer A.L. Janse 

Penningmeester: De heer J. Westeneng 

Lid:   Mevrouw G.J. de Pater 

Bankrekeningnummer:  NL18 RABO 0142 621 935 ten name van Stichting Vrienden van SVRO 

Zorgcentrum Elim. 

ANBI: De stichting Vrienden van SVRO Zorgcentrum Elim beschikt over een ANBI verklaring. Hiermee 

is de aftrekbaarheid van uw giften gewaarborgd. 

 


