
 

Bestuur verslag 2016 van Stichting Sonate 
 
 
 
Ook in 2016 heeft het bestuur van Stichting Sonate er naar 
gestreefd om zinvolle projecten te vinden waarbij mensen 
geholpen konden worden die wat in de problemen waren geraakt.  
 
 
De middelen voor het bieden van ondersteuning heeft het bestuur  
gevonden in haar eigen reserves aangevuld met donaties en 
opbrengsten uit het belegd vermogen.  
 
In totaal is er in 2016 ruim € 1.100 aan donaties ontvangen, 
ongeveer € 4.000 aan rente inkomsten, is er 1 nieuwe lening 
uitgegeven voor een bedrag van € 3.230 en is er € 13.300 aan 
uitgeleend geld terug gekomen. 
 
De algemene- en bestuurskosten bleven beperkt tot ca. € 1.500 
(telefoon/bankkosten/boekhouding/internet e.d.) 
 
Het bestuur heeft voor ongeveer € 23.000 aan projecten 
ondersteund en voor € 900 aan vrijwilligers (mantelzorg) ingezet. 
Hieronder een overzicht. 
 
*Aan de uitreiking van de jaarlijkse stimuleringsprijs voor 
vrijwilligers (Loftrompet) is in 2016 € 1.400  besteed.  
*Voor het opzetten van een opleiding in Zuid-Afrika voor ‘natives” 
is naast een lening ook een bedrag van € 5.000 ter beschikking 
gesteld  
*Er is € 6.000 euro beschikbaar gesteld ter verruiming van de 
speel- en toezichtmogelijkheden van de lokale peuterspeelzaal 
* bij de lokale supermarkt is voor een totaal van € 2.400 aan 
tegoeden ter beschikking gesteld aan mensen die tijdelijk niet 
rond konden komen wegens malheur en tegenslag 



* het bestuur heeft een echtpaar dat zich jaren verdienstelijk heeft 
gemaakt in de begeleiding van mensen met groei beperkingen in 
de mogelijkheid gesteld om op verhaal te komen door een 
herstelaccommodatie in het buitenland te regelen tegen 
gereduceerd tarief 
* voor een vluchtelingechtpaar met kleine kinderen uit Syrië heeft 
de stichting voor Sinterklaas geschenken gezorgd in het kader van 
een welkom en kennismaking met de culturele gewoonten in de 
nieuwe woonomgeving 
*Er is door de stichting voor 600 euro bijgedragen aan de lokale 
voedselvoorziening voor minderbedeelden 
* ter stimulering van enterpreneurschap door medeburgers van 
buitenlandse afkomst heeft het bestuur een starterspremie 
geschonken aan een beginnend kledingmakerij 
* € 500 is geschonken aan een project ter bestrijding van 
eenzaamheid onder ouderen 
* er is gezorgd voor tijdelijke opvang van een gezin met jonge 
kinderen met deels Nederlandse wortels dat gevlucht was uit 
Afrika  
* Een verzoek tot ondersteuning van een leerling met dyslexie is 
gehonoreerd door de aanschaf te bekostigen van een voorlees 
software pakket  
* er is door het bestuur een budget van € 600 euro ter beschikking 
gesteld voor de aanschaf van een aangepaste computer ten 
behoeve van een leerling in het basisonderwijs met een 
meervoudige handicap.  
* ter verfraaiing van een wijk in Lelystad is € 600 ter beschikking 
gesteld voor het aanbrengen van plantenbakken 
 
 
 

Verantwoording financieel beleid 
 

Het bestuur hanteerde in navolging van vorige jaren bij haar 
financieel beleid het uitgangspunt dat de financiële middelen die 
haar ter beschikking zijn gesteld en zijn verworven doelmatig 
moeten worden ingezet in situaties waar en wanneer deze zich 



voordoen. Dit houdt in dat het ene jaar er meer zou kunnen 
worden uitgegeven ter ondersteuning van mensen en organisaties 
dan in het andere jaar.  
 
Ook ten aanzien van haar investeringsbeleid prefereert het 
bestuur  “return of capital” boven “ return on capital” . Dit houdt 
in dat het rendement op het geïnvesteerde vermogen geen 
prioriteit heeft boven de zekerheid het uitgezette kapitaal 
daadwerkelijk terug te krijgen.  
 
Als gevolg van het gevoerde financiële en monetaire beleid van 
regeringen en centrale banken is er voor spaarders en 
organisaties weinig of geen rendement te halen uit het aanhouden 
van banktegoeden. Desalniettemin lijken er voor een behoudend 
investeringsbeleid weinig andere alternatieven voorhanden.  
 
Het bestuur kiest daarom ook dit jaar voor defensieve 
investeringen (hoofdzakelijk spaartegoeden) naast de reeds 
bestaande uitstaande leningen, deels met onderpand.  
Daar waar leningen zijn uitgegeven zonder tastbaar onderpand is 
uitgegaan van het idee dat een zeker risico t.a.v. de terugbetaling 
ervan verantwoord is gezien de aard van het project en de 
onwenselijkheid van langer uitstel.  
 
In dit licht gaf  2016 op bepaalde onderdelen van de post 
‘uitstaande leningen’ wat zorg maar regelmatig contact met de 
lening nemers en inzicht in de voortgang van de projecten bleek 
zorg verlichtend.  
 
Positief is ook dat de grootste uitstaande lening met onderpand 
met regelmaat in delen wordt afgelost, en dat de desbetreffende 
overeengekomen rentevergoeding ruim boven het gemiddelde ligt 
dat banken bereid zijn te vergoeden op aangehouden tegoeden.   
 
 
 


