
Jaarverslag Steunfonds HOVO (2020) 

 

Toelichting bij het financiële overzicht over 2020: 

 

Volgens de statuten van de Stichting Steunfonds Seniorenacademie Groningen is het doel van de 

stichting het stimuleren en in stand houden van de Seniorenacademie Groningen (nu stichting HOVO 

Noord-Nederland geheten). Het Steunfonds kan voor dit doel niet anders dan financiële steun geven. 

Initiatieven voor projecten etc. dienen van HOVO te komen.  

Het vermogen van het Steunfonds wordt zo goed mogelijk op peil gehouden door de donateurs en de 

eenmalige donaties (m.n. van sprekers). 

Een vaste uitgave van het Steunfonds is de jaarlijkse vergoeding van het Steunfonds aan HOVO voor 

de door HOVO verleende kortingen aan cursisten die niet in staat zijn het volledige cursusgeld te 

betalen. 

2020 was het eerste coronajaar. Dit jaar was voor HOVO bijzonder ingrijpend omdat fysieke 

cursussen slechts beperkt of niet gegeven mochten worden. Er moest worden overgeschakeld naar 

digitale cursuspresentaties. Het Steunfonds heeft HOVO hierin financieel ondersteund met € 15.000. 

In 2020 heeft een volledige bestuurswisseling plaatsgevonden. 

 

Balans: 

 

Onder “Crediteuren” staat een bedrag van € 1241 dat aan HOVO zal worden overgemaakt als bijdrage 

aan de verleende cursuskortingen in 2020. 

 

Winst en verlies: 

 

De standaard inkomsten van het Steunfonds waren de dit jaar zeer beperkte bijdragen van de 

donateurs (€ 100). In 2020 is geen incasso-opdracht van toegezegde donaties uitgevoerd t.g.v. de 

corona omstandigheden. 

De Stichting Vrienden van HOVO is in 2020 opgeheven. Het resterende vermogen van de Stichting 

Vrienden (€ 12.680) is overgedragen aan de Stichting Steunfonds. 

De kosten zijn de verleende kortingen door stichting HOVO (€ 1241), de ondersteuning bij 

digitalisering ((15.000), kosten accountant (242) en gemaakte bestuurskosten (258). 

Onder financiële lasten staat het bedrag van € 179 voor RABO bankkosten. 

 

Een overzicht van de donateursbijdragen en de cursuskortingen over de laatste jaren laat zien dat de 

donateursbijdragen niet dekkend zijn. 

 

                               Inkomsten (donateurs)               uitgaven (kortingen) 

 

2018                                      2847                                     5221 

2019           2098     2939 

2020             100     1241 

 

Afname vermogen (zakenrekening en 2 spaarrekeningen): 

 

2018                                      102.673 

2019             93.718 

2020             87.884 

 

 

 

Bestuur Stichting Steunfonds 

 


