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

over het jaar 2020. In het kort wordt weergegeven welke inkomsten en uitgaven ten behoeve van de 

stichting zijn gedaan. 

In het begin van dit jaar is het coronavirus (CORVID-19) uitgebroken, daardoor zijn er weinig 

activiteiten van Stichting Vrienden Maranatha geweest. 

Financieel Verslag 

Donateurs: 
Het aantal donateurs is ten opzichte van vorig jaar gelijk gebleven. De Stichting Vrienden van SVRO 

zorgcentrum Maranatha had aan het eind van 2020 elf donateurs. 

Inkomsten: 
Aan het begin van 2020 bedroeg het saldo van: 

• De zakelijke rekening:  €  6344,29 

• De spaarrekening:  € 10009,80 

• Kas:   €   3,00 

We zijn blij, ondanks het coronavirus, dat ook dit jaar de stichting uit diverse bronnen inkomsten 

mocht ontvangen.  

Van de donateurs is een bedrag van € 280,00 ontvangen.  

Aan giften is een bedrag van € 672,50 ontvangen. 
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Overige inkomsten zijn: 
Orgelfonds   € 113,70 
 
In 2020 is er geen activiteitenmarkt georganiseerd. 

Uitgaven: 
Aan bankkosten is in 2020 een bedrag van € 179,13 uitgegeven.  

Uitgaven ten behoeve van de bewoners: 
In 2020 is ten behoeve van de bewoners van Maranatha het volgende aangeschaft: 

• Bloemetje voor nieuwe bewoners Maranatha € 84,50 

• Voor de 4 verpleegafdelingen zijn in 2019 4 GAVOTA comfort stoelen gekocht. De 

rekening is in januari 2020 betaald € 8997,56. 

• Verder zijn voor € 24,95 onkosten gemaakt. 

Aan het einde van het jaar bedroeg het saldo van: 

• De zakelijke rekening:  €    1105,16 

• De spaarrekening:  €  7011,13 

• Kas:   €         3,00 

 

Werken in voorbereiding: 

• Voor de activiteitenmarkt is een inkoop gedaan van € 119,19. 
 

Bestuur Stichting Vrienden van SVRO Zorgcentrum Maranatha: 

Voorzitter:   De heer A.H. Blonk 

Secretaris:  Mevrouw S.G. Heuvelman-van Utrecht 

Penningmeester: De heer J.G. Baan 

Lid:   Mevrouw A.G. de Rooij-Bij de Vaate 

Lid:   Mevrouw G.J. de Pater 

Bankrekeningnummer: NL71RABO 0309 8887 51 ten name van Stichting Vrienden van SVRO 

Zorgcentrum Maranatha. 

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

Hiermee is de aftrekbaarheid van uw giften gewaarborgd. 

 


