
 

Bestuursverslag 2017 van Stichting Sonate 
 
In 2017 heeft het bestuur van Stichting Sonate een aantal 
projecten gevonden waarbij mensen geholpen konden worden die 
wat in de problemen waren geraakt, projecten die beantwoorden 
aan de richtlijnen die door de stichting daarvoor zijn opgesteld.  
 
Ter financiering hiervan heeft het bestuur voornamelijk gebruik 
moeten maken van de middelen die daarvoor reeds ter 
beschikking stonden omdat er weinig nieuwe middelen zijn 
binnengekomen in dit jaar, afgezien van de rente inkomsten uit 
uitgeleend vermogen. 
 
In totaal is er in 2017 € 450 aan donaties ontvangen, afgezien van 
de 2x € 600 aan bestuursvergoedingen die door bestuursleden 
zijn geschonken aan de stichting. 
 
Aan rente inkomsten is er in 2017 € 2.450 ontvangen, terwijl er 
ruim € 20.000 aan uitstaande leningen is terugontvangen, 
daarentegen is er weer € 3.700 aan nieuwe leningen uitgegeven.   
 
Aan algemene- en bestuurskosten is ca. € 4.000 uitgegeven 
(waaronder € 1.800 aan bestuurskosten in 2017 t.o.v. € 2.100 in 
2016) wat een afname is van ca. € 1.500 t.o.v. 2016 (betr.  
telefoon- /bankkosten/boekhouding/internet en kosten m.b.t. de 
uitreiking van de Loftrompet) 
 
Het bestuur heeft voor ongeveer € 14.000 aan projecten 
ondersteund: 
 
*Aan de uitreiking van de jaarlijkse stimuleringsprijs voor 
vrijwilligers (Loftrompet) is in 2017 € 927 besteed.  
* Aan ondersteuning van uit hun huis gezette personen en aan 
opvang van een vluchtelingengezin is € 5.500 uitgegeven zonder 
dat er aan schuldhulpverlening is gedaan.  



*Er is € 2.000 besteed aan het verstrekken van maaltijden in de 2e 
helft van 2016 en geheel 2017 
*€ 1.800 is gegaan naar het ondersteunen van een ondervoed 
bejaard echtpaar in de vorm van aanvullende boodschappen en 
voedingssupplementen 
*ruim € 200 is gegeven aan onbemiddelde ouders ter 
ondersteuning van een buitenschools Mad Science praktijk project  
* Bijna € 600 is besteed aan het repareren en ter beschikking 
stellen van een 3-tal scootmobiels aan hen die dit anders niet 
konden betalen 
* Aan natuurbehoud in de wijk heeft de stichting totaal € 1.600 
uitgegeven, o.a. voor het instandhouden van historische 
monumentale wilgen in een stadswijk 
* Een Europees project ter voorkoming van radicalisering onder 
jongeren heeft van de stichting een ondersteuning ontvangen van 
€ 1.100 
*Tenslotte is er dus € 400 uitgegeven aan vrijwilligerswerk, o.a. 
voor studiehulp aan kinderen van Syrische vluchtelingen  
  
 

Verantwoording financieel beleid 
 

Het bestuur hanteerde in navolging met 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. Zo is in 2017 ongeveer € 8.000 minder aan 
projecten besteed dan in het vorige kalenderjaar.  
 
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. Dit heeft ertoe geleid dat er in 



2017 geen gelden zijn belegd anders dan de reeds uitgeleende 
bedragen.  
 
Als gevolg van het gevoerde financiële en monetaire beleid van 
regeringen en centrale banken is er ook in 2017 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 een defensieve 
investeringsstrategie (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. Ook wordt 
ervan uitgegaan dat zodra er weer gelden uit leningen 
terugkomen er ruimte komt voor ondersteuning van andere 
projecten in de vorm van leningen.  
 
In  2017 vroegen sommige delen van de post ‘uitstaande leningen’ 
om wat extra aandacht.  
 
Positief is 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.   
 
 
 


