
Jaarverslag 
 2016 

Elk jaar wordt door het bestuur een jaarverslag samengesteld. 

Daarin wordt weergegeven, uiteraard zonder namen te noemen, 

wat het bestuur met de opbrengsten van het vermogen gedaan 

heeft en welke activiteiten ontwikkeld zijn. De RABO bank is onze 

beleggingsadviseur en deze bank let bij de selectie van de 

beleggingen nadrukkelijk op maatschappelijk verantwoord 

ondernemen van de betrokken bedrijven.  Al onze beleggingen zijn 

hierop getoetst. Het jaarverslag van het Kossen-Leijenfonds is 

openbaar en wordt vermeld op de website. 
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1. Van de voorzitter 
 
In 2016 heeft het bestuur het plan opgevat om de 
activiteiten van het fonds uit te breiden. Sinds de oprichting 
van het fonds hebben wij als doel om inwoners van Sint 
Pancras financieel te helpen als dit nodig is. Naast 
particulieren kunnen nu ook stichtingen, verenigingen, 
organisaties en instellingen een beroep doen op het fonds. 
Formeel moet dit in 2017 bekrachtigd worden door 
wijziging van de statuten en dan is deze aanvulling van ons 
doel juridisch een feit. Naast deze actie beraadt het bestuur 
zich om meer activiteiten te ondersteunen. Tijdens de 
oprichting van het fonds was het vooral de financiële zorg 
die we probeerden te lenigen. Anno 2017 zijn de 
nooddruftige niet alleen financieel armlastig, maar ligt de 
nood ook op andere terreinen. Wat dacht u van 
mantelzorgers, kinderen en scholing/bijles, budget buddy’s, 
eenzaamheid bij ouderen. Om dit goed in kaart te krijgen is 
er een commissie in het leven geroepen met 
afgevaardigden uit het bestuur, de raad van toezicht en een 
huisarts. Zij zullen in 2017 het bestuur gaan adviseren in 
hoeverre de taak van het fonds kan worden uitgebreid. 
Mede door deze uitbreiding van onze activiteiten proberen 
wij een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor 
de inwoners van Sint Pancras en aan een samenleving, die 
zich met elkaar verbonden voelt. 
  
Gelukkig weten de mensen ons te vinden, maar nog al te 
vaak kloppen de mensen te laat bij ons aan. Te laat 
betekent in vele gevallen dat de hulp veel duurder uitvalt. 
Vroegtijdige hulp voorkomt veel stress en zorgen. Discretie 
is in alle gevallen verzekerd. Waarom wachten tot het bijna 
te laat is? 
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1. Van de voorzitter  
   

 

Financieel staat het fonds er goed voor. Alle financiële 
gegevens van het fonds zijn openbaar en kunt u lezen op 
onze site: www.kossenleijenfonds.nl. Het fonds is van en 
voor u! 
  
De nooddruftige van Sint Pancras kan ook in 2017 op ons 
rekenen, want het Kossen-Leijenfonds helpt! 
  
G.J. Struik 
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2. Van de penningmeester 
 

Per 1 oktober 2016 ben ik, G.J.F. (Gert) Krijnen, benoemd 

tot penningmeester van Stichting Kossen-Leijenfonds. Ik 

volgde per die datum de heer Paul Gerrits op. Het fonds is 

de heer Gerrits veel dank verschuldigd voor zijn inzet en 

betrokkenheid. 

  

Het vermogen van het fonds wordt defensief belegd en is 

ondergebracht bij een aantal financiële instellingen. Door 

een gunstig beleggingsklimaat in 2016 is het belegd 

vermogen gegroeid van € 1.096.119 naar € 1.132.975. De 

inkomsten uit beleggingen in 2016 waren net als in 

voorgaande jaren onvoldoende om de lopende uitgaven te 

dekken. De (on)gerealiseerde koerswinsten compenseerden 

deze onder dekking van uitgaven meer dan voldoende. 

  

Ook in 2016 hebben we een groot aantal aanvragen kunnen 

honoreren. Dit resulteerde in giften aan 16 (2015: 9) 

gezinnen/alleenstaanden in Sint Pancras voor een 

totaalbedrag van € 11.869 (2015: 6.976). 

Aan verenigingen en maatschappelijke organisaties in Sint 

Pancras is € 1.868 uitgekeerd. In 2015 was dit bedrag € 

11.299. 
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Het afgelopen jaar heeft het fonds weer kerstgiften kunnen 

schenken aan inwoners van Sint Pancras met een smalle 

beurs. Via de gebruikelijke advertentie in het Langedijker 

Nieuwsblad kon men zich hiervoor aanmelden. In totaal 

kregen 61 (2015: 70) adressen in Sint Pancras een gift. Het 

totaalbedrag van deze giften was € 9.325, in 2015 was dit 

bedrag € 10.725. 

  

In totaal is in 2016 € 23.062 (2015 € 29.000) besteed aan 

uitkeringen en activiteiten. 

  

Van 1967 tot en met het jaar 2016 is in totaal € 791.901 

uitgekeerd voor financiële hulp aan inwoners, verenigingen 

en maatschappelijke doelen. 

  

  

G.J.F. Krijnen 
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3. Samenstelling bestuur 
  
Het bestuur van de stichting bestond op 31 december 2016 
uit: 
Dhr.G.J. Struik, voorzitter 
Mevr. C.M.M. Venneker-Scheer, secretaris 
Mevr.B.J. Beens, waarnemend secretaris 
Dhr.G.J.F. Krijnen, penningmeester 
Mevr.R.L. Hart-Dubbeldam, waarnemend penningmeester 
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4. Samenstelling raad van toezicht 
  
De raad van toezicht van de stichting bestond op 31 
december 2016 uit: 
Dhr. Th. Croon, voorzitter 
Mevr. M. Maas, huisarts                                                 
Dhr. H.J. Bijman, predikant Protestantse Gemeente Sint 
Pancras 
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5. Ondersteuning van het bestuur 
  
Het bestuur van de stichting wordt ondersteund door: 
Dhr. P.C. Rustenburg, administrateur 
Dhr. P.E.M. Tergau, financieel controleur 


