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BESTUURSVERSLAG

Voor u ligt het jaarverslag over het jaar 2022. een boekjaar waarin het Coronavirus niet 

weg was, maar gelukkig niet meer de sociale omgeving beheerste. 

Daardoor konden de door de SWSO georganiseerde activiteiten doorgaan.

Als bestuur zijn we actief bezig geweest met de fondsenwerving voor een nieuwe

elektrische rolstoelfiets en Silverfit. De benodigde gelden zijn gerealiseerd en in dit jaarverslag

opgenomen onder de kortlopende schulden. De daadwerkelijke aankoop en daarmee schenking

is in 2022 werkelijkheid worden voor wat betreft de elektrische rolstoelfiets.

De Silverfit is in 2022 besteld en wordt in 2023 geleverd en in gebruik genomen.

Ook zijn we in 2022 acief geweest met het opnieuw toegekend krijgen van de ANBI status.

Dankbaar zijn we dat de ANBI-status weer toegekend is.

Gedurende 2022 zijn er opnieuw donaties en bijdragen ontvangen, alsmede

zijn (on)voorziene uitgaven gedaan. 

Het kalenderjaar werd afgesloten met een bescheiden negatief resultaat 

van € 3.070 wat in zijn geheel is onttrokken aan het eigen vermogen.

Dit jaarverslag is in januari 2023 opgesteld en ingebracht in de vergadering van 

19 januari 2023 en vastgesteld. Er is décharge verleend ana het bestuur.

In 2022 is mevrouw Yvonne Linger-Luca toegetreden tot het (dagelijks) bestuur.

Per januari 2023 bestaat het bestuur uit de volgende leden:

- de heer B. (Bart) Snel - voorzitter

- de heer C.H. (Corneel) Krijgsman - penningmeester

- mevrouw A. (Anneke) Poetsma - bestuurslid

- de heer S. (Sjaak) Poetsma - bestuurslid

- mevrouw Y. Linger-Luca - bestuurslid

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:

- de heer B. (Bart) Snel - voorzitter

- de heer C.H. (Corneel) Krijgsman - penningmeester

- mevrouw A. (Anneke) Poetsma - bestuurslid

- de heer S. (Sjaak) Poetsma - bestuurslid

- mevrouw Y. (Yvonne) Linger - bestuurslid

De leden van het dagelijks bestuur zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

In 2022 is Philip Thomassen na jarenlange inzet afgetreden als bestuurslid.

In de vergadering van donderdag 27 oktober 2022 is er afscheid van hem genomen.

Krimpen aan den IJssel, 17 januari 2023

C.H. (Corneel) Krijgsman

Penningmeester 2



Stichting Vrienden van Crimpenersteyn

BALANS PER 31-12-2022

2022 2021

ACTIVA

Overlopende activa 1€               1€               

Liquide middelen 25.805€     27.969€     

25.806€     27.970€     

PASSIVA

Eigen Vermogen 15.095€     18.165€     

Overlopende passiva 10.710€     9.805€        

25.805€     27.970€     

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

2022 2021

OPBRENGSTEN

Winkeltje -€                -€                

Donaties / Contributiebijdragen 2.255€        1.874€        

Bridgedrive -€                -€                

Schenking 1.500€        1.000€        

Marktplaats -€                -€                

Overige opbrengsten -€                -€                

3.755€       2.874€       

KOSTEN

Bijdrage SWSO 5.000€        5.000€        

Musical -€                -€                

Bankkosten 278€           270€           

Bridgedrive -€                -€                

Bijdrage elektrische rolstoelfiets 1.195€        -€                

Aankopen uit schenkingen (directe relatie) 187€           -€                

Overige 165€           14€             

6.825€       5.284€       

Saldo -3.070€      -2.410€      3



Toelichting op de Balans per 31-12-2022

Liquide middelen
2022 2021

Rabobank NL 75 RABO 0172 9977 20 4.400€        4.464€        

Rabobank NL 72 RABO 0361 9737 56 16.405€      18.505€      

Rabobank NL 07 RABO 1021 2113 70 5.000€        5.000€        

Saldo per 31 december 25.805€      27.969€      

Eigen Vermogen 
2022 2021

Saldo per 1 januari 18.165€      20.575€      

Resultaat bestemming -3.070€      -2.410€       

Saldo per 31 december 15.095€      18.165€      

Overlopende passiva
2022 2021

Vooruitontvangen bedragen Silverfit

- Rabobank 4.000€        -€                 

- Bridgeclub (wegens opheffing) 4.460€        -€                 

- Van Cappellen Stichting 1.500€        -€                 

- Seniorenplatform 500€           -€                 

- Gemeente Krimpen aan den IJssel 250€           -€                 

Vooruitontvangen bedragen elektrische rolstoelfiets

- Diaconie Protestants Krimpen -€                8.000€        

- Rotary Club -€                1.000€        

- Actie 'Alle beetjes helpen' -€                580€            

- Tafelronde 165 -€                225€            

Saldo per 31 december 10.710€      9.805€        

Toelichting op de rekening van Baten en Lasten over 2022

2022 2021

OPBRENGSTEN

Winkeltje -€                -€                 

Geen opbrengsten wat wordt verklaard door de late afstorting van de opbrengsten 2021 en 2022.

Deze storting is op 18 januari 2023 gerealiseerd voor een bedrag ad € 2.246 en wordt verantwoord

ten gunste van verslagjaar 2023.

Bridgdedrive -€                -€                 

Geen opbrengsten wat wordt verklaard door de annulering van dit evenement. 4



KOSTEN 2022 2021

SWSO 5.000€        5.000€        

In 2022 en 2021 is de volledige jaarlijkse toezegging voldaan.

Musical -€                -€                 

Geen kosten wat wordt verklaard door de annulering van dit evenement.

Bridgdedrive -€                -€                 

Geen kosten wat wordt verklaard door de annulering van dit evenement.

Bijdrage elektrische rolstoelfiets 1.195€        -€                 

De aanschaf van de fiets was € 11.000 minus de ontvangen bijdragen ad € 9.805.

Aankopen uit schenkingen (directe relatie) 187€           -€                 

Vanuit de erfenis van een overleden bewoonster is een tapijt gekocht voor de betreffende afdeling.
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