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Verslag van de voorzitter
Het jaar 2020 stond voor velen in het teken van het Covid-19 virus dat zich in
snel tempo over de hele wereld verspreidde.
De activiteiten in het jaar 2020 zijn ook bij onze stichting voor een deel mede
bepaald door de uitbraak van het coronavirus.
Dit geldt uiteraard niet alleen voor onze stichting, maar ook wij merkten dat
veel lopende projecten door dit virus geen doorgang konden vinden. Ook bij
Leidse projecten, denk bij voorbeeld aan de stichting Bevrijding Leiden, die de
ontvangen donatie dan ook terug heeft gestort en wellicht in een latere
periode extra aandacht wil besteden aan het herdenken van 75 jaar bevrijding
in Leiden.
Op 13 en 14 februari 2020 heeft het bestuur middels een zgn.
“brainstormsessie” nog eens kritisch gekeken naar onze algemene
voorwaarden en de uitvoering ervan. Het huishoudelijk reglement werd op
bepaalde punten flink aangescherpt. Dit was net voordat de coronamaatregels
van kracht werden.
Het bestuur heeft in totaal zeven keer vergaderd, waarvan de
meeste vergaderingen via het scherm
(zoom) plaats hebben gevonden.
Het bezoeken van projecten is dit jaar tot het minimale beperkt gebleven. Wel
is er met de aanvragers regelmatig telefonisch, dan wel via de mail, overleg
geweest over de uitvoering van de projecten. Op de vergaderingen is steeds de
voortgang en afsluiting van de lopende projecten behandeld en zijn nieuwe
projecten beoordeeld.

In 2020 hebben we 78 aanvragen ontvangen, waarvan er 17 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 2020 vindt u elders op deze website. Evenals het
door de penningmeester opgestelde financieel jaaroverzicht.
Persoonlijk Budget Bestuur
Elk bestuurslid heeft per jaar € 5.000 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.
Wij kunnen terugkijken, binnen de mogelijkheden van het coronavirus, op een
geslaagd jaar en hopen voor 2021 weer op aanvragen voor projecten ver weg
en dichtbij die wij financieel kunnen ondersteunen.

Elly Visser,
Voorzitter De Carolusgulden

Financiën 2020
In 2020 heeft De Carolusgulden ruim € 327.970,- besteed aan het financieren van allerlei
projecten in binnen- en buitenland. Zie Bijlage.
De kosten (zoals huisvestings- kantoorkosten) blijven ruim onder de door het bestuur
gewenste 10% van het totale jaarbudget.
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Het totaal van het netto resultaat wordt in mindering gebracht aan het vrij besteedbaar eigen
vermogen.
Alex Ramakers,
Penningmeester

