Jaarrekeningen en Jaarverslag 2020 van de Vriendenstichting Axioncontinu,
de Vriendenbeheerstichting en
het Huis aan de Vecht.
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Jaarverslag 2020
In 2019 is een begin gemaakt met het saneren van alle fondsen en rekeningen die onder het
bestuur van de Vriendenbeheerstichting waren gekomen na de aanpassing van de statuten
van de diverse vriendenstichtingen.
Door het bestuur is besloten dat er gekomen moest worden tot één Vriendenstichting voor alle
onder Axioncontinu vallende instellingen. Dat betekent dat de al bestaande Vriendenstichting
Axioncontinu een eigen bankrekening heeft gekregen, de rekeningen van de afzonderlijke
stichtingen opgeheven zijn en in principe de Stichtingen zouden kunnen worden opgeheven.
Daarbij is rekening gehouden met het gegeven dat ten behoeve van Het Huis aan de Vecht
bedongen was dat er een bedrag van € 25.000 voor deze instelling gereserveerd is. In 2020 is
daarnaast weer van een aantal vrienden een bijdrage ontvangen.
In het jaar 2020 zijn de reserves van vriendenstichtingen overgebracht naar de
Vriendenbeheerstichting en vandaar naar de Vriendenstichting Axioncontinu. Voor het Huis
aan de Vecht is de rekening bij de ING gehandhaafd om daar de reservering voor het Huis
aan de Vecht op te zetten. De Raborekening is daar opgeheven en het saldo overgebracht
naar de ING rekening.
Alle gelden zijn nu een onderdeel van de bezittingen van de Vriendenstichting Axioncontinu. In
de statuten zal nog een wijziging moeten worden opgenomen ten aanzien van de fondsen.
In 2020 is daarnaast van een aantal vrienden weer een bijdrage ontvangen. Daar is het
bestuur dankbaar voor. We zullen ons de komende tijd inspannen om na te gaan hoe we
meerdere inkomsten kunnen verwerven.
Aan uitgaven zijn twee thema’s die voor alle instellingen van belang waren de belangrijkste:
De Appeltaartconcerten en de bezoeken van de Visiteclowns.
Aangezien veel zaken in verband met de Corona-pandemie niet door konden gaan zijn de
uitgaven beperkt gebleven. Voor zover er in de rekening uitgaven staan voor de
appeltaartconcerten zijn dat betalingen van de rekeningen van 2019 die pas in 2020 binnen
zijn gekomen en een kleiner bedrag voor een aantal concerten die in de tweede helft van 2020
toch nog doorgang konden vinden.
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JAARREKENING 2020
van de
I

Vriendenbeheerstichting

Beneluxlaan 922
3526 KJ Utrecht

Opgericht: 03-04-2013
KvK-nummer: 57625336
RSIN: 852663304

Bankrekening

NL24RABO0129163465

VI

Vriendenstichting AxionContinu, Utrecht

Beneluxlaan 922
3526 KJ Utrecht
Bankrekening

Opgericht: 03-04-2013
KvK-nummer: 57629099
NL06RABO0349548080
RSIN: 852665143

VII

Stichting Vrienden van 't Huis aan de Vecht

Costa Ricadreef 9
3563 TA Utrecht

Opgericht: 24-08-1987
Statutenwijziging: 07-11-2017
KvK-nummer: 41182624
RSIN: 804186108
NL77INGB0000459384

Bankrekening ING

Vaste tweede rekening van VsAc

Doelstelling van de stichtingen
De Vriendenstichting Axioncontinu beheert de gelden afkomstig van voorgaande stichtingen en
fondsen. Daarbij is rekening gehouden met de reservering van in oorsprong € 25.000,00 ten
behoeve van de Vriendenstichting het Huis aan de Vecht.
De Vriendenbeheerstichting heeft ten doel het voeren van bestuur over de andere
vriendenstichtingen.
De Vriendenstichting Axioncontinu heeft ten doel het behartigen van belangen en veraangenamen
van het verblijf van bewoners van verpleeghuizen en zorgcentra, en het in het algemeen
ondersteunen van verpleeghuizen en zorgcentra, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, met uitsluiting van winstoogmerk.

Vriendenstichting Axioncontinu en Vriendenbeheerstichting
Samenstelling van het bestuur per 1 januari 2020 en 1 januari 2021
Functie
Voorzitter
Secr. Penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid

1 januari 2020
W.J. van Gelder
P.L.M. de Klerk
B. Engbers
M.J.D.A.A. de Haas
P. den Otter
A.J.G. van Vonno-Timmerman
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1 januari 2021
W.J. van Gelder
P.L.M. de Klerk
B. Engbers
M.J.D.A.A. de Haas
A.J.G. van Vonno-Timmerman

Rekeningen onder bestuur van de Vriendenbeheerstichting
Vriendenbeheerstichting
Vriendenstichting Axioncontinu
Vr van Huis a/d Vecht
31-12-2020
1-1-2020
31-12-2020
1-1-2020
31-12-2020
1-1-2020
rekening
rekening
rekening
NL24RABO0129163465 €
1.797,00 € 213.076,00 NL06RABO0349548080
€ 233.462,00
€ 0,00 NL18RABO0394310357 € 1.398,00 €
241,00
NL82RABO1269262688 €
€
NL08RABO3642423825 €
€ 60.654,00
NL76RABO1269290053 €
€
1.259,00
NL77INGB0000459384 € 20.015,00 € 5.694,00
€

Totaal

1.797,00 € 214.335,00

€ 233.462,00 €

Totaal 1-1-2020
€ 280.924,00 lening aan AC
Totaal 31-12-2020 € 256.672,00 lening aan AC
Verschil
€ 24.252,00

€
€

€ 21.413,00 € 66.589,00

-

141.759
141.759 Totaal vermogen

€ 398.431,00

Toelichting op inkomsten en uitgaven 2020
Vriendenbeheerstichting
VSAxioncontinu
Huis aan de Vecht
Rente
11
6
Donaties
575
3.100
105
van Ha/dV naar VrStAc
45.000
van VrBS naar VrStAc
1.259
213.000
Van opgeheven rekeningen
688
Totaal
1.845
261.788
111
Inkomsten

Uitgaven
Bankkosten
Appeltaartconc.
Visiteclowns
van VrBS naar VrSAc
Van ING naar Rabo

118

287

18
3.675
45.000
213.000
688
263.745

214.383

28.327

45.000
45.287

510
17.400
10.823
214.265
45.000
287.997

-212.538

233.462

-45.176

-24.252

214.265
Totaal

Resultaat

104
17.400
10.823

Totaal
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