
 

 

 

 

De Stichting Vrienden van de Wijkinloophuizen Zeist is opgericht op 2 juli 2020 met het doel het 

verwerven van fondsen ter financiële ondersteuning van de wijkinloophuizen van de stichting Kerk 

en Samenleving in Zeist bij haar exploitatie en activiteiten. 

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het doen van wervingsactiviteiten, door 

werkzaamheden bedrijfsmatig op te zetten en door haar begunstigers en de Stichting kerk en 

samenleving voortdurend te informeren over gestelde doelen en haar bestedingen. 

Evenals het jaar 2020 was ook in 2021 nauwelijks mogelijk activiteiten te ondernemen. 

De wijkinloophuizen van de Stichting Kerk en Samenleving hebben ook lange tijd geen activiteiten 

kunnen ondernemen. 

Door de corona-beperkingen om elkaar persoonlijk te ontmoeten en te vergaderen heeft er 

uitsluitend telefonisch bestuur-overleg kunnen plaatsvinden. 

Het ziet er echter naar uit dat in het eerste kwartaal van 2022 alles min of meer normaal zal worden 

zodat er mogelijk actief naar sponsoren en begunstigers  kan worden gezocht. 
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Bijlagen: 

1. Balans en Baten en Lasten 2020 

2. Folder 

  



 
 

 

Bijlage 1 
 

Balans per 31 dec 
  2021 2020   2021 2020 

Activa     Passiva    
           
 Liquide middelen           

 rekening courant  
              
8.588              3.007   algemene reserve  

              
8.588           3.007  

 spaarrekening                        -   bestemmingsreserve     
 deposito           

           
Overlopende posten      Overlopende posten     

 vooruit betaald        vooruit ontvangen     
 nog te ontvangen       nog te betalen     

            

Balanstotaal 
 €          
8.588   €           3.007   Balanstotaal  

             
8.588              3.007  

      
 
 
 

Rekening van Baten en Lasten  
  2021 2020   2021 2020 

Baten     Lasten     

            

 Opening                     -     Uitkeringen     €                    -  

 Eigen Fondswerving                  50          

 Rente e.d.                     -  
                       
-   algemene kosten    €            492  

 Overige Baten            5.620     kantoorkosten     

       bankkosten  
                   
89   €                 1  

       Totaal Uitgaven  
                   
89   €               493  

            

       Resultaat  
             
5.581   €             -493  

            

 Totaal   €         5.670  
 €                   
-   Totaal  

 €         
5.670   €                    -  
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