Verslag van het Bestuur.
In 2020 merkten we dat we een blijvend aantal trouwe donatie gevers
hebben zowel in de regio als daarbuiten. Veel mensen zijn Zorginstelling
Juutsom goed gezind. Daardoor bleef de fondsenwerving op peil en konden
weer een paar bijdragen realiseren.
We hebben een bijdrage gegeven in de aanschaf van een extra auto. Nodig
omdat Juutsom midden in de polder gevestigd is, hetgeen vele voordelen en
veel ruimte aan de kinderen en deelnemers geeft, maar als beperking heeft
dat de verschillende kinderen vaak ergens heen gebracht moeten worden of
begeleid moeten worden bij diverse zaken ( tandarts, school, sport,
behandelaar e.d. ). Ook de dagbesteders moeten opgehaald en terug
gebracht worden. En dan is er de ‘ambulante begeleiding’ die een steeds
groter aandeel krijgt in de hulpverlening van Juutsom. Regelmatig moet er
op korte termijn toch nog even een gezin o.i.d. bezocht worden.
Sinds enige tijd zijn er twee honden op Juutsom. Hele lieve honden, die
vooral door de dagbesteders vertroeteld worden. Maar ook de jongere
kinderen spelen en knuffelen graag met de honden, die dat zelf ook graag
doen. Helaas bleek er n een heupaandoening te hebben. St. Klara heeft
een bijdrage gegeven in de operatie. Een gulle gever had juist voor dat doel
geld aan Klara geschonken.
De wafeltjes worden nog steeds met enthousiasme gebakken en verkocht
door de cli nten en medewerkers van Juutsom in Groede. E n vrijwilligster
maakt van de schapenwol van de Juutsomboerderij kleine cadeautjes, die
ook ten behoeve van St. Klara verkocht worden. Incidenteel ontvangen we
kleine giften van mensen, die bij Juutsom komen of in het winkeltje in
Groede.
We kijken tevreden terug en bedanken nogmaals onze trouwe fondsen
gevers en donateurs.
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Het bestuur Stichting Klara.

Jaarrekening St. Klara 2020.
BATEN

2020

Kerken

€

102,77

Giften

-

2.541,00

% verkoop Gr. Onthaal

-

805,18

Totaal:

€

2019

3.348,95

€ 2.544,32

LASTEN
Bank- en adm.kosten

€

169,38

€

184,55

Bijdr. juutsom

-

8.500,00

-

1.422,45

Totaal:

€

8.669,38

€ 1.607,00

BALANS per 31-12-2020
ACTIVA:

PASSIVA:

SALDO 1.1.2020

€ 13.240,85

Diverse uitgaven

€

169,38

Inkomsten

- 3.348,95

Giften juutsom

-

8.500,00

SALDO 31.12.20202 €

7.920,42

Totaal

€ 16.589,80

Totaal

€ 16.589,80

