Jaarrapport 2015

Stichting De Werf

Bij notariele akte, de datum 24 juni 2015, gepasseerd bij notaris De Valk te Hurdegaryp,
werd Stichting De Werf opgericht. Het bestuur wordt gevormd door mevrouw J.M. Hoexum
(voorzitter), de heer L. Touwen (secretaris) en de heer J. Wind (penningmeester). De kosten
van oprichting werden betaald door de stichting Vrienden van de GGZ.
De stichting is opgericht met als doel:
Ondersteuning te verlenen aan gebruikers van geestelijke gezondheidszorg op het terrein
van structurerende, zinvolle en hulp ondersteunende activiteiten welke vervolgens zo veel
mogelijk leiden tot toeleiding en deelname aan een dagelijks arbeidsproces. Dit proces dient
de gebruikers in staat te stellen in hun levensonderhoud te voorzien en volwaardig
maatschappelijk te functioneren;
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door de instandhouding van een kleinschalig
"non-profit" instelling op het terrein van bootonderhoud, bootreparatie en stalling van boten,
alsmede alle overige middelen welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn, alles in de meest
ruime zin;

De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.
Binnen deze doelstelling wil de stichting de werf op het adres Oldegalileën, welke thans
wordt geëxploiteerd door MindUp, overnemen om de activiteiten op voornoemd adres voor
de toekomst te behouden.
Het jaar 2015 stond in het teken van oriënterende gesprekken met gemeente en MindUp en
andere belanghebbenden. Van een feitelijke exploitatie is in het jaar 2015 nog geen sprake
geweest.
De Stichting De Werf is opgericht zonder eigen vermogen. Wel is in 2015 een bankrekening
bij de Triodos Bank geopend. Op deze rekening werden in 2015 enkele giften ontvangen,
waardoor eind 2015 sprake was van eigen vermogen.

Verlies en Winstrekening 2015
Resultaat

Totaal

€ 7.050

Ontvangen giften

€ 2.050

Ontvangen fondsen

€ 5.000

€ 7.050

€ 7.050

Eindbalans 2015
Bankrekening

€ 7.050

Eigen vermogen

€ 7.050

Was getekend voor akkoord, de datum 24 juni 2016, het bestuur van de stichting De Werf:

J.M. Hoexum, voorzitter

L. Touwen, secretaris

J. Wind, penningmeester

