Voorwoord bij jaarverslag 2019

Dit jaar is het tien jaar geleden dat de stichting De Carolusgulden werd opgericht.
Een korte terugblik is hier dan ook wel op zijn plaats.
De stichting De Carolusgulden is voortgekomen uit twee voorafgaande stichtingen.
Op 2 maart 1970 is de stichting “De Adelaar” opgericht met als doel de ontwikkeling,
bouw en beheer van een woongebouw voor senioren in Leiden.
Het gebouw kwam er en telde uiteindelijk 156 wooneenheden, die gemiddeld 180
bewoners huisvesten.
Het woongebouw kreeg de naam “Woongebouw Rosenburch”.
Op 7 november 1995 is bij een statutenwijziging de naam van de stichting De
Adelaar, gewijzigd in de naam stichting “Rosenburch”,
Bij de exploitatie van het woongebouw werd de stichting ondersteund door een
professionele wooncorporatie.
Na interne evaluatie binnen het bestuur van de stichting is op 14 augustus 2008
unaniem het besluit genomen om het woongebouw te verkopen. De officiële
overdracht aan de koper, de SGBB te Hoofddorp, vond plaats op 1 oktober 2008.
Als een nuttige besteding van de vrijkomende gelden van de netto opbrengst van het
pand is gekozen voor het financieel ondersteunen van het wonen en welzijn van
ouderen en zelfstandig wonende senioren binnen de Leidse regio, alsmede in landen
in Ontwikkeling. Deze doelstelling sluit goed aan bij de opdracht tot vereffening van
het batig saldo, zoals die in de statuten van de stichting Rosenburch was
opgenomen.
Om een duidekijke loskoppeling van de exploitatie van het woongebouw Rosenburch
te realiseren is besloten om de stichting, naast een nieuwe doelstelling, ook een
nieuwe naam te geven.
Zo is op 17 september 2009 een algehele statuten en naamswijziging bij akte bij de
notaris gepasseerd.
Vanaf 17 september 2009 heet de stichting voortaan:
STICHTING DE CAROLUSGULDEN.
Op 17 september 2014 vierde de stichting haar eerste lustrum met een feestelijke
bijeenkomst in woongebouw Rosenburch. Burgemeester Lenferink reikte bij die
gelegenheid een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer Slakhorst, destijds
voorzitter van de stichting. De aanwezigen genoten van een powerpointpresentatie
over een aantal van onze projecten. Ook het uitgebreide koud buffet werd door de
120 aanwezigen gewaardeerd.
Dit jaar zijn we al weer een lustrum verder en is het tienjarig bestaan van onze
stichting een feit.
Er is door het bestuur ditmaal niet gekozen voor een feestelijke en uitgebreide
viering, maar ondermeer voor het verdiepen van de samenwerking en kennis van het
bestuur middels een brainsstormsessie. Deze vond plaats op 13 en 14 februari 2020
in Egmond aan Zee.

Tijdens deze bijeenkomst werd door het bestuur nog eens kritisch gekeken naar
onze algemene voorwaarden en de uitvoering ervan. Ook het huishoudelijk
regelement werd op bepaalde punten flink aangescherpt.
Kortom een nuttige en welbestede bijeenkomst, waarbij we ook de kans kregen
elkaar iets beter te leren kennen. Dit gold uiteraard in hoge mate voor Margreet
Bakker-Vendel, die ons bestuur per 1 mei 2019 , als aspirant bestuurslid, is komen
versterken.
Ook is er ter gelegenheid van ons lustrum besloten om een financiële bijdrage te
leveren aan het Leidse Singelparkproject ter besteding aan een bank bij Het Huis op
de Waard te Leiden.
Ter vergelijking nog even dit. In het vorige lustrumjaar kreeg de stichting in totaal 40
aanvragen, die allen positief werden beoordeeld.
In 2019 stopte de teller bij 78 aanvragen, waarvan er acht werden afgewezen en
twee projecten werden aangehouden in verband met onduidelijkheden in de
aanvraag. De meest voorkomende reden voor afwijzing zijn:
a. Voldoet niet aan de doelstelling van De Carolusgulden
b. Bijdragen in de personeelskosten
c. Aanvragen om de exploitatie op peil te houden
d. Aanvraagformulier onvolledig of onjuist ingevuld
e. Aanvrager heeft voldoende eigen middelen
f. Aanvrager kan terecht bij overheidsinstelling voor subsidie.
De lijst van onze projecten 2019 vindt u elders op deze website.
Er zijn in 2019 geen buitenlandse werkbezoeken afgelegd door bestuursleden. Wel
zijn uiteraard binnenlandse projecten meermalen bezocht.
Het bestuur heeft in 2019 achtmaal vergaderd op de Fruitweg 24Fin Leiden. Ook is
met de aanvragers regelmatig telefonisch en/of persoonlijk overleg geweest over hun
project. Op de vergaderingen is steeds de voortgang en afsluiting van lopende
projecten behandeld.
Persoonlijk Budget Bestuur
Elk bestuurslid heeft per jaar €5.000,00 tot zijn/haar beschikking om, binnen redelijke
grenzen, een afwijkend financieel project te ondersteunen. \het bestuur beslist of een
ingediend project wordt goedgekeurd. Ook het afgelopen jaar zijn de persoonlijke
budgetten door alle bestuursleden goed besteed.
Ter afsluiting kan ik melden dat het bestuur positief terugkijkt op het jaar 2019 en
hoopt in het komende jaar 2020 wederom verschillende projecten te kunnen
ondersteunen, die ten goede komen aan het welzijn van ouderen hier en ver weg.
Elly Visser
Voorzitter.

Financiën 2019
In 2019 hebben we ruim 400.000,- euro besteed aan het financieren van allerlei projecten, in
binnen- en buitenland. Zie voor een compleet overzicht http://carolusgulden.nl/wpcontent/uploads/2020/01/Projectlijst-2019-internet.pdf
Zoals bij alle organisaties worden er kosten gemaakt. De grootste kostenpost vormen de
huisvestings- en organisatiekosten. Bij het opstellen van de begroting blijven de kosten
echter onder de door het bestuur gewenste 10% van het totale jaarbudget.
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Resultaatrekening
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€

456.195

€
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Totaal bedrijfsresultaat
Baten
Rente baten
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€
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€
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€

€

149.811

€
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Totaal van netto
resultaat

€ - 375.114

81.081

€ - 343.084

226.847

€ - 409.120

Het totaal van netto resultaat wordt in mindering gebracht aan het vrij besteedbaar eigen
vermogen.
Voor overzicht activiteiten zie internet Projecten/Overzicht projecten 2019
Alex Ramakers,
Penningmeester

