
Notulen van de bestuursvergader ng van de Stichting Ontwikkelingswerk Pater Henk
Erdhuizen, gehouden op woensdag 17 maart 2021, te. kantcre n 's-Heerenberg, Slagboom 12,
aanvang 19.00 uur.
Gelet op de nog beperkende omstandigheden van\!ege het coronavirus, heeft zowel per mail als
telefonisch, overleg plaatsgevonden, dus niet allen ten kantore van.

Aanwezig zijn:

Willy Erdhu izen, voorzitter
Wim Esselink, secretaris
Gerard Smits, penning meester

De agenda luidt als volgt:
1. Opening
2. Bes pre king/vaststellinq jaarstukken 2020
3. Rondvraaq
4. Sluiting

Opening
De voorzitter heet iedereen toch van harte welkom op deze vergadering en opent hiermede de
vergadering. In afwijking van de statuten heeft oproeping ter vergadering tot ieders genoegen
plaatsgevonden- De wijze van overleg stemt ieder tot tevredenheid.

Bespreking/vaststelling jaarstukken 2020
De jaarcijfers 2020 worden, zoals gewoonlijk, uitvoerig doorgenomen en daar waar nodig door
Gerard Smits toegelicht. Over 2020 is er, in tegenstelling tot 2019, een negatief
exploitatieresultaat en wel van € 21.238, hetgeen de aanwezigen niet tot verbaz;ng en
ontevredenheid stemmen aangezien de missiebijdragen hoger zijn geworden vooT een
noodzakelijke, langetermijn investering, namelijk een autobus van C 23.000.
De giften/donaties zijn nagenoeg gelijk gebleven. Een echte flinke stijging wordt niet meer
verwacht, mede door de vergrijzing van de bevolking. De bijdrage van Don Bosco was dit jaar ca
77 o/a laget.
Ten opzichte van 2019 een plausibele verslechtering van het resultaat van iets meer dan € 27.000
(2019 +/+ € 16. 195).
Het verschil in exploitatiesaldo 2020 ten opzichte van 2019, is onder andere ontstaan door de
hogere missiebijdragen. De giften/donaties van particulieren steeg gelukkig ook weer, ca 16010. Een
sterke stijging wordt niet verwacht, mede door het mindere kerkbezoek vanwege ook corona, en
verder gaande onttrekkingen van kerken aan hun functionaliteit.
Aan missiebijdragen is meer uitgegeven dan in 2019, € 25.000. De overige kosten zijn niet
sígnificant te noemen.
Om het eigen vermogen toch enigszins in stand te houden, wordt er gestreefd de baten en
missiebijdragen parallel te laten lopen. In 2020 is dit streven niet gehaald, zoaÍs eerder
aangegeven.
Na vermindering van het negatieve resultaat/saldo op het eigen vermogen resteert een
exploitatiesaldo van € 96.071. Het balanstotaal bedraagt dan € 96.221.
Uit kostenoverweg ing is. in afwijking van het gestelde in artikel 9 van de statuten, wederom
besloten geen accountantsverklaring te laten opstellen.
De jaarstukken 2020 worden unaniem goedgekeurd en vastgesteld, waarna ondertekening door
het bestuur plaatsvindt.

Rondvraag
Geen der aanwezigen maakt hiervan gebruik.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.
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