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1.

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de steunstichting Duinrand / Salem.
Het doel van de steunstichting Duinrand / Salem is het doen bevorderen van projecten en activiteiten
die ten goede komen aan de levenssfeer van personen die in één van de verzorgingscentra “Duinrand”
en “Salem” gebruik maken van de dienstverlening van de te Katwijk gevestigde stichting “ProtestantsChristelijke Stichting Woonzorgcentra DSV” in de meest ruime zin van het woord.
De Steunstichting Duinrand / Salem is een zelfstandige stichting met een eigen bestuur.

2.

Bestuur Steunstichting Duinrand/Salem

De dagelijkse leiding van de steunstichting Duinrand/Salem is in handen van het bestuur. Het bestuur
bestaat uit 2 leden en wordt ondersteund door de directeur-bestuurder van DSV.
Dhr. P. Ooms is met ingang van 25 juni 2019 benoemd als bestuurslid en met ingang van 16 juli in de
functie van voorzitter. Met ingang van 16 juli is dhr. D. van der Plas afgetreden als bestuurslid. Dhr. W.F.
Timmers is met ingang van 23 september benoemd als bestuurslid, in de functie van secretaris.
Het bestuur heeft één vacature.
Samenstelling Steunstichting Duinrand/Salem

Naam
Dhr. D. van der Plas
Dhr. P. Ooms
Dhr. W.F. Timmers
vacature

Voorzitter tot 16/07/2019
Voorzitter per 16/7/2019
secretaris

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt geen beloning of onkostenvergoeding.

3.

Activiteiten in 2019

Het bestuur van de steunstichting heeft in 2019 eenmaal vergaderd.
a.
Toekomstplannen
Het bestuur heeft met de directeurbestuurder gesproken over de voortgang van de stichting.
Afgesproken is om in 2020 te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de steunstichting
Duinrand/Salem om te vormen naar een steunstichting voor geheel DSV. De directeurbestuurder van
Stichting DSV wordt gevraagd namens het bestuur dit te onderzoeken uit te voeren.
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4.

Fondsenwerving

Er zijn in 2019 geen nieuwe activiteiten ondernomen voor fondsenwerving.
5.

Financiële overzichten

Overzicht Baten en lasten
2019

inkomsten

Rente spaarrekening

uitgaven

2

Bankkosten

63

Saldo

-61

Stand rekeningen per 1 januari 2019

26.061

Stand rekeningen per 31 december 2019

26.000

Balans per 31.12.2019
Activa
Liquide middelen Rabobank

Passiva
26.000 eigen vermogen

26.000
26.061
- 61

vorderingen

0 schulden

Totale activa

26.000 Totale passiva
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