Jaarverslag 2021
Stichting Vay

Groningen, 25 april 2022

Aanvragen en toekenningen
Vanwege corona waren er in 2021 minder externe contacten met hulpverleners. Zij
werkten vaak thuis en het fysieke contact was minder mogelijk.
In 2021 zijn er 37 aanvragen voor financiële ondersteuning ontvangen. In totaal is
een bedrag van € 26.925 aan giften toegekend. Een deel hiervan werd besteed aan
‘noodpotten’ in beheer van organisaties in de provincie Groningen en in Amsterdam,
voor urgente en kleine bijdragen zoals leefgeld.
Giften werden onder anderen verstrekt voor wasmachines, gasfornuis, koelkasten,
tandartskosten, aangepaste schoenen, vloeren, legitimatiekaarten, matrassen en
fietsen. In bepaalde situaties werd bijgedragen aan huur of een borg. Meestal zijn
andere voorliggende voorzieningen of een lening niet mogelijk, bijvoorbeeld door
schulden.
Het bestuur had in 2021 regelmatig overleg. Betreffende complexe aanvragen, AVG
en andere bestuursaangelegenheden.
Stichting Vay wordt gesponsord door Urban Interest.
Beste heer, mevrouw,
In november heb ik een verzoek ingediend bij Stichting Vay. Ik verzocht u de huur
en de borg te vergoeden ten behoeve van een dakloos meisje van 18 jaar. Mijn
verzoek is destijds door u gehonoreerd.
Ik wil u er graag van op de hoogte brengen dat het meisje dankzij deze hulp een
nieuwe start heeft kunnen maken in haar leven. De financiële ondersteuning heeft
er voor gezorgd dat de neerwaartse spiraal waar zij zich in bevond, is doorbroken.
Met uw hulp heeft zij een kamer weten te bemachtigen, waardoor zij een uitkering
kon aanvragen en weer in haar eigen levensonderhoud kan voorzien. Er ontstond
weer regie over eigen leven. Doordat zij weer perspectief kreeg en uit de overlevingstand kon komen, ontstond er ook ruimte voor het aangaan van een hulpverleningstraject. Op dit moment is er sprake van passende hulpverlening en wordt er
gewerkt aan de route terug naar school. Kortom; er is weer perspectief.
Namens dit meisje en tevens namens mijzelf wil ik u heel hartelijk bedanken voor
uw financiële bijdrage. U maakt het mogelijk dat wij als hulpverleners écht het verschil kunnen maken in iemand bestaan.
Met vriendelijke groet,
Mw. M.S.
Stichting Compaen Veendam
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(in euro’s)

31-12-2021

31-12-2020

Liquide middelen

12.627

15.052

Totaal

12.627

15.052

12.627

15.052

–

–

12.627

15.052

ACTIVA
Vlottende activa

PASSIVA
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfondsen
Totaal
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
(in euro’s)

2021

2020

Baten
Donaties
Rente bank

25.000
0

40.000
0

Totaal Baten

25.000

40.000

Bijdragen aan hulpbehoevenden
Kosten voor beheer en fondsenwerving
Begeleidingskosten
Algemene kosten

26.855
0
0
570

28.591
0
0
3.584

Totaal Lasten

27.425

32.175

Resultaat

-2.425

7.825

Toevoeging/onttrekking aan:
Bestemmingsreserve

-2.425

7.825

Lasten
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TOELICHTING
Doel van de Stichting
De Stichting Vay heeft ten doel het bevorderen en nastreven van het algemeen belang, en meer in het
bijzonder het éénmalig materieel ondersteunen van hulpbehoevenden in de provincie Groningen en de
gemeente Amsterdam, in de ruimste zin van het woord, ten einde de welstand van de samenleving tot een
hoger niveau te brengen.
Bestuur van de Stichting
Het bestuur van de Stichting Vay wordt gevormd door:
De heer R.H.M. Hienkens
Mevrouw M.J. Moesker
De Heer M.L.M. Scholtes
Vestigingsplaats van de Stichting
De Stichting Vay is feitelijk gevestigd te Den Haag.
Beloningen
De Stichting betaalt geen vergoeding aan haar bestuurders.
Bestemmingsreserve
De volledige bestemmingsreserve wordt aangewend om het doel van de stichting te bewerkstelligen.
Bestemmingsfondsen
31-12-2021 Dotatie 2021
–

–

Onttrekking 2021

31-12-2021

–

–

Donaties
Het bedrag aan ontvangen donaties bestaat voor een bedrag van EUR 0 uit ontvangsten uit nalatenschappen.
Kosten voor beheer, fondswerving en begeleiding
De kosten voor het begeleiden van de hulpbehoevenden en de kosten voor het beheer en fondsenwerving
worden door een derde partij betaald.
Den Haag, 9 maart 2022
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