Stichting Steuncomité Asielzoekers en Vluchtelingen in Zeist
Balans per 31 december 2020
31-12-2019
ACTIVA
Liquidemiddelen
Leningen

30.106,17
4.851,00

Totaal

34.957,17

PASSIVA
Algemene reserve
Bestemmingsreserve
Voorziening Lobbus
Steunfonds Opleidingen

24.622,93
9.492,83
841,41

Totaal

34.957,17

-223,69

Toelichting balans:
Liquidemiddelen:

Betaalrekening
Spaarrekening
Totaal

Leningen:

Uitstaande leningen

Betreft financiële ondersteuning aan asielzoekers en of
vluchtelingen in Zeist, ter overbrugging van door hen te maken
kosten en / of toekenning van b.v. huursubsidie en inrichtingskosten,
kosten gezinshereniging en aanvraag Nederlanderschap.
Deze ondersteuning vindt plaats in de vorm van leningen.
1-01-20

Verstrekt in 2020
Afgelost

Uitstaande leningen

1.180,00
-2.181,00

31-12-20

Stichting Steuncomité Asielzoekers en Vluchtelingen in Zeist
Sponsoring

In principe lossen betrokkenen de leningen zelf af.
Om de financiële druk te verminderen zoekt de Stichting
SAVIZ sponsoren, die gericht financieel bijdragen om sneller de
lening af te lossen. In 2020 waren er geen sponsoren.

Reserve:

Het exploitatie saldo wordt toegevoegd dan wel onttrokken
aan de algemene reserve en vormt de basis voor toekomstige
activiteiten. In 2020 werd € 223,69 ten laste van de reserve
gebracht.

Bestemmingsreserve

De reserve telefoonkaarten is omgezet naar een algemene
bestemmingsreserve.
Beginsaldo 01-01-2020
Bijdragen
Onttrekkingen
Stand per 31-12-2020

Reservering Lobbus:

In het jaar 2020 zijn er geen mutaties geweest. De reserve wordt
aangehouden voor eventuele toekomstige verplichtingen.
Totaal ontvangen
Bestedingen:
Vervoerskosten 2015
Weekkaarten 2015
Vervoerskosten 2016
Vervoerskosten 2017
Weekkaarten 2017
Kleine uitgaven

(in het jaar 2015)

1.086,50
559,00
392,20
375,00
486,00
49,41

Reserve 31-12-2020

Steunfonds Opleidingen

Dit betreft een anonieme geoormerkte gift. Deze gift ten bedrage van
€ 20.000,-- (waarvan inmiddels € 665,90 is besteed) is bestemd ter
financiering van een driejarige opleiding.

Stichting Steuncomité Asielzoekers en Vluchtelingen in Zeist

Staat van Baten en Lasten 2020
BATEN

2019

Collecten en giften
Ontvangen rente
Nadelig saldo

4.767,55
11,13
4.119,87

Totaal

8.898,55

LASTEN
Financiële steun
Algemene kosten
Voordelig saldo

8.512,44
386,11

Totaal

8.898,55

Toelichting staat van baten en lasten:
Collecten en giften:

Dit betreft giften van particulieren ter ondersteuning van
het werk van de Stichting SAVIZ.
De collecten betreft de opbrengst van in diverse kerken gehouden
collectes ten bate van de Stichting SAVIZ.

Financiële steun:

Financiële ondersteuning van activiteiten. In 2020 bestond deze uit
de financiering van een laptop en afboeking van enkele leningen. Als
door veranderende omstandigheden aflossing van een verstrekte
lening niet meer mogelijk is, wordt het restant van de lening
afgeboekt en verantwoord als financiële ondersteuning.

Algemene kosten:

Bankkosten
Kosten website
Totaal

htelingen in Zeist

31-12-2020

50.061,08
3.850,00
53.911,08

24.399,24
9.336,33
841,41
19.334,10
53.911,08

1.203,25
48.857,83
50.061,08
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