
Jaarverslag Stichting Vrienden van de SWOS, 2020. 
  
Bestuur 
Aan het begin van het verslagjaar is de samenstelling van het bestuur van 
de Stichting Vrienden van de SWOS, hierna te noemen ‘Stichting’, als volgt:  
Voorzitter : de heer Jacques Aalders, Vice Voorzitter en tevens 
afgevaardigde van het bestuur van de Stichting Welzijn Ouderen Soest 
(SWOS) : mevrouw Brigitte Sprokholt, Penningmeester : de heer Frits de 
Vries, Secretaris en tevens afgevaardigde van het bestuur van de SWOS: 
mevrouw Linda Kruit. Statutair kan het bestuur bestaan uit maximaal 5 
leden. Gedurende het jaar heeft de heer Frits de Vries zijn functie 
neergelegd. Tegen het einde van het jaar trad mevrouw Linda Kruit terug 
bij de SWOS waarbij ook haar lidmaatschap van het bestuur van de 
Stichting kwam te vervallen. In mei van dit jaar is de heer Peter Smeets 
toegetreden tot het bestuur van de Stichting.  
In het laatste kwartaal is tot het bestuur toegetreden de heer Jos Dijkmans, 
namens de SWOS en in de functie van penningmeester. 
Per 31 december zijn afgetreden, ivm het aflopen van hun 2e termijn, de 
heer Jacques Aalders en mevrouw Brigitte Sprokholt. Op dat moment heeft 
de heer Peter Smeets de functie van voorzitter op zich genomen.  
Per 1 januari 2021 zijn toegetreden mevrouw Netty Ticheler en de heer Jan 
Pieter van Zandwijk. Beiden namens de vrijwilligers van de SWOS. Een 
tweede afgevaardigde van het bestuur van de SWOS zal begin 2021 worden 
benoemd. 
 
Bestuursleden zijn Vrijwilligers en/of voormalige Vrijwilligers en/of leden 
van het bestuur van de SWOS van de laatste categorie maximaal 2 leden. 
De vergaderingen zijn altijd bijgewoond door mevrouw Idelette Sleurink, 
directeur van de SWOS.  
Communicatie tussen bestuursleden onderling en met de directie hebben 
veelal plaatsgevonden via email. Het aantal fysieke vergaderingen beperkt 
zich tot 1 keer, wel is het bestuur nog 3 keer bijeengekomen via digitale 
vergader software. Tijdens die vergaderingen zijn in ieder geval de via mail 
geïnitieerde en genomen besluiten bekrachtigd. 
 
 
 
 
  



Zaken die in 2020 passeerden. 
De volgende uitgaven zijn gedaan of onderwerpen zijn besproken. 
 
Gedurende het jaar was er onduidelijkheid over de sponsorgelden en 
donaties die bij de SWOS binnen komen. Mede op voorspraak van de 
gemeente is er destijds besloten om die gelden buiten de financiële 
verantwoording van de SWOS te houden en door te boeken naar de 
Stichting. De Stichting besteedt die gelden volgens de richtlijnen zoals 
vermeld in de statuten om aanvragen vanuit de SWOS te honoreren. Reden 
voor deze gang van zaken is dat deze gelden dan niet worden gebruikt voor 
tekorten in de exploitatierekening van de SWOS en het een indirecte 
korting van de gemeentelijke bijdrage zou betekenen. Dat laatste zou ook 
voor de sponsoren en donateurs een ongewenste situatie geven. Zoals in de 
notulen van 13 januari 2020 staat vermeld is dit punt binnen de SWOS en 
de St. vrienden van de SWOS besproken en geconcludeerd dat de 
gehanteerde werkwijze zal worden gecontinueerd. 
 
Het vorig verslagjaar is er een start gemaakt met het uitzetten van de 
wandellinten, de Stichting heeft daaraan een bijdrage geleverd. Aansluitend 
hierop zou er ook een of meerdere fitness apparaten worden geplaatst op 
het terrein bij de pleisterplaats nabij het vliegveld Soesterberg. Doordat er 
verschillende partijen bij dit project betrokken zijn, de gemeente, exploitant 
Soesterdal, SWOS en de Stichting was het niet mogelijk om 
verantwoordelijkheid en onderhoud duidelijk af te spreken. De aanvraag is 
ingetrokken en het is goed mogelijk dat er een alternatief voorstel komt in 
het nieuwe jaar. 
 
De Stichting heeft een financiële bijdrage geleverd aan het PR-programma 
van de SWOS alsmede kennis en ervaring van bestuursleden, hetgeen 
geresulteerd heeft in het SWOS Magazine dat een aantal keren is 
uitgegeven. 
 
Stalling duo fiets bij Soesterdal te Soesterberg was voorzien dit jaar 
gerealiseerd te worden. Dit project is echter ingetrokken omdat het 
vergunningen traject en de eigendom’ s/verantwoordelijkheid kwestie te 
gecompliceerd bleek te zijn. De stalling blijf vooralsnog bij het SWOS 
kantoor. 
 
Evenals voorgaande jaren heeft de Stichting het project Mantelzorg ontbijt 
financieel mogelijk gemaakt en wederom was dit een dankbaar project om 
te realiseren. 
 



Verder zijn er een aantal aanvragen voor projecten besproken maar, of 
afgewezen of naar de toekomst verschoven.  
 
Mede door de Corona situatie is dit jaar m.b.t. de inspanningen van d 
Stichting een relatief rustig jaar geweest.  
 
Zoals vermeld in de statuten worden gelden aangewend om de SWOS (in 
financieel opzicht) te ondersteunen bij investeringen of uitgaven die 
noodzakelijk zijn in de uitvoering van de activiteiten, voor zover de SWOS 
die niet kan financieren uit haar reguliere geldstromen. De uitgave kan niet 
worden verstrekt ter afdekking van optredende (budgettaire) tekorten.  
Het bestuur is zich ervan bewust dat de reserves aan de hoge kant lijken te 
zijn. Echter, het is ook belangrijk dat de Stichting zijn doelstellingen goed in 
de gaten houdt. Alleen op die manier kan de Stichting langdurig een 
ondersteuning blijven voor de activiteiten en diensten die de SWOS 
initieert. 
 
De Stichting verkrijgt haar inkomsten uit de gelden van sponsoring zoals 
uitingen op de Seniorenbussen en uit de opbrengst van giften. Al enkele 
jaren vertonen de sponsor inkomsten een lichte terugval. Het wordt steeds 
moeilijker om nieuwe sponsors te vinden wanneer een contract met een 
bestaande sponsor afloopt. Er moet rekening worden gehouden met een 
behoorlijk lagere opbrengst in 2021 en de daaropvolgende jaren als gevolg 
van de invloed van de Corona crisis op de Soester middenstand. 
 
 
Financieel 
De financiële jaarrekening van 2020 is hieronder weergegeven. Het verslag 
en de juistheid van de transacties en het verslag zijn door een kascommissie 
gecontroleerd; hun verslag dd. ……………….is aan het bestuur toegezonden. 
Het bestuur van de stichting heeft de financiële jaarrekening vastgesteld in 
haar vergadering dd. ……………… 
 
De inkomsten van de Stichting zijn normaal gesproken grotendeels 
afkomstig van de opbrengst van de reclame op de twee bussen van de 
werkgroep Seniorenvervoer. Sponsors geven daarmee te kennen de SWOS 
te willen sponsoren. Mbt het jaar 2020 heeft de SWOS nog geen besluit 
genomen om deze bedragen door te boeken naar de Stichting. Hangende 
dat besluit is hiervoor geen voorziening opgenomen. 
De uitgaven richten zich op de doelgroep van de SWOS en worden in de 
meeste gevallen door de directie van de SWOS aangevraagd, besproken 
binnen het bestuur van de Stichting en al dan niet goedgekeurd. Einde 2019 



is er met de SWOS overeengekomen om diverse eenmalige tegenvallers, ter 
grootte van € 42.500,- , bij de SWOS door de Stichting te laten financieren. 
In 2019 is daar binnen het bestuur een besluit over genomen en verwerkt 
in de Balans en Resultatenrekening van 2019. De effectieve betaling vond 
plaats in 2020. 
 
 
 
 
Het Bestuur, ……………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Financiële jaarrekening 2020 in €€ 
 
 

BALANS      2019    2020 
 

Algemene Reserve      90.709   82.560
   
 
Bank tegoeden     99.123      82.56 
 
Transitorische posten                        8.406                              
 
Te betalen bijdragen/kosten                   8              
Totalen      99.123     99.123     82.560 82.560
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESULTATENREKENING      2019  

 2020 
 
Inkomsten        16.900      

770  
 
Bijdragen activiteiten/investeringen    47.856 

 8.698   
  
Bestuurskosten                  0      

104           
 
Diverse baten/lasten             135        

117              
 
Batig/ (Nadelig) Saldo       (31.091)                      

(8.149) 
 


