
  

         VERKLARING STICHTINGSBESTUUR

 Voor u ligt de jaarrekening 2019 van de Stichting Zo-Dichtbij.

                          Het belastbaar bedrag voor de inkomstenbelasting over 2014 is als volgt berekend:  

De Stichting is opgericht op 26 mei 2015.

 

 

 

M.J.M. van Meurs MBA, voorzitter

Mr. Th.J.H. Dröge, secretaris/penningmeester

Dr. G.A. Blok, bestuurslid

Het Stichtingbestuur:

Zodra de activiteiten in omvang verder stijgen zal het bestuur kiezen voor het extern laten 

opstellen van de jaarrekening.

 

De resultatenrekening sluit met een negatief saldo van € 22.795. Overeenkomstig de statuten

zal dit bedrag worden toegevoegd aan het eigen vermogen.

 

Om bovengenoemde redenen is gekozen voor het opstellen van een interne jaarrekening 2019.

 

De Stichting heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling.

De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 1 lid 2 van de statuten en luidt als volgt:

het ondersteunen van burgers om zo lang en comfortabel mogelijk zelfstandig te kunnen wonen.

Met haar doelstelling beoogt de instelling het algemeen belang te dienen.

De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2 lid 3 van de statuten en uit de 

feitelijke werkzaamheden. De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt 

uit het feit dat de stichting de met de activiteiten behaalde opbrengsten, voornamelijk subsidies, 

ten goede laat komen aan haar doelstelling. 

In 2019 is een grote stap voorwaarts gemaakt in het realiseren van een digitaal kluisje, dat 

zorgvragers of hun vertegenwoordiger de mogelijkheid biedt om persoonlijke gegevens in op te 

slaan en deze gegevens (geheel dan wel gedeeltelijk) ter beschikking te stellen aan diverse 

organisaties. Dit is een belangrijke stap in het proces van eigen regievoering door de zorgvrager zelf 

("Baas over eigen gegevens").                                                                                                                            

Voor een overzicht van de verder ondernomen activiteiten wordt verwezen naar het jaarverslag 

2019.

Alle bestaande MVO-partners zijn ook  in 2019 aan boord van het Living Lab gebleven. Dit Lab is 

ingericht om het platform verder te ontwikkelen.
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