
 
 
Jaarverslag 2021 Stichting Steunfonds HOVO (Seniorenacademie Noord-Nederland) 
 
Algemeen 
 
Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar in juli 2021 is dan toch het bestuur in de nieuwe samenstelling 
volledig operationeel geworden. In het eerste halfjaar is veel tijd gaan zitten in het administratief in orde maken 
van de formaliteiten rondom Kamer van Koophandel en de autorisatie van de RABO-bankrekeningen.  
 
Corona domineerde ons handelen in die zin dat we slechts 2 keer fysiek vergaderd hebben. E-mail en telefoon 
waren waardige vervangers om de afspraken en acties te plannen.  
Financieel is dit terug te zien in het ontbreken van bestuurskosten in 2021; mede hierdoor is een zeer bescheiden 
positief resultaat in 2021 ontstaan.  
 
Daarnaast is er contact gezocht met bekende donateurs van de HOVO: een herinnering werd gestuurd met het 
verzoek om de eerder gedane donaties te continueren. Door 26 donateurs is hier gevolg aangegeven met als 
resultaat een totaalbedrag aan donaties van € 1485. Een herinnering aan de non-respondenten zal het komend 
kalenderjaar volgen. 
 
Financieel. 
 
Donaties  
Van donateurs is €1485 ontvangen. De donaties lagen tussen de 15 en 100 euro, maar zijn niet normaal 
verdeeld. Zo kwam de donatie van €50 8 keer voor, de donatie van €100 7 keer en de donatie van €15 5 keer. Op 
het schriftelijke verzoek van het bestuur heeft ongeveer de helft gereageerd met een donatie. Het bestuur streeft 
ernaar om deze succesratio in 2022 te verbeteren, maar meer donateurs betekent niet automatisch een hoger 
totaalbedrag aan donaties. Dat is ook afhankelijk van de omvang van de individuele donatie.  
De gerealiseerde donaties in 2021 zijn voldoende om de door HOVO gegeven kortingen aan cursisten af te 
dekken. Daarmee is een statutaire doelstelling van de Stichting Steunfonds gerealiseerd.  
   
Verstrekt kortingen aan cursisten 
Aan in 2020 gegeven kortingen op cursussen is in 2021 €1241 uitbetaald aan de stichting HOVO.  
In 2021 zijn door de Stichting HOVO kortingen verstrekt voor een totaalbedrag van €893, een teruggang met 
€350 ten opzichte van 2020.  
  
Kosten: 
In 2021 zijn er geen bestuurskosten gedeclareerd. Resteren twee kostenposten: €242 voor het samenstellen van 
de jaarrekening door de accountant en €173 aan bankkosten (rekeningkosten €178 en renteopbrengst van €5!). 
In totaal dus €415 aan kosten. De opbrengst van het eigen vermogen is nagenoeg nul omdat het bestuur het 
vermogen niet belegd in enige vorm.  
 
Investeringen 
In 2021 zijn er door het bestuur van de stichting HOVO geen investeringsaanvragen ingediend. 
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