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Inleiding 
 
De Stichting Vrienden van De Klaarbeek heeft ten doel: 
Het ondersteunen van activiteiten en het bijdragen in de kosten, welke worden gemaakt voor 
ontspanning in de meest ruime zin, voor degenen die gebruik maken van de diensten van de 
Stichting Viattence, statutair gevestigd in Heerde, ingeschreven in het handelsregister onder 
nummer 08215422, hierna te noemen Stichting Viattence, doch enkel voor zover dit betreft 
locatie De Klaarbeek te Epe en de locatie De Nieuwe Antoniehof te Epe. De Stichting 
Vrienden van De Klaarbeek is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
  
Het bestuur van de Stichting Vrienden van De Klaarbeek bestond uit de volgende personen 
in 2021: 
Mw. A.Terpstra, voorzitter (per 1/1/2021)  
Hr. P.C. Jongens, penningmeester 
In 2021 heeft het huidige bestuur niet kunnen voorzien in een secretaris. 
 
Website 
Per 1 januari 2014 is gestart met een website voor de Stichting Vrienden van De Klaarbeek. 
Deze website is een onderdeel van de website van de Stichting Viattence.  
 
Activiteiten 
Gesprekken hebben plaatsgevonden met De Klaarbeek en De Nieuwe Antoniehof t.a.v. hun 
wensen voor 2021. 
 
De Klaarbeek had behoefte aan een televisie voor de Wijerd en wilde graag een bijdrage 
voor een rolstoelfiets. De TV is aangeschaft in 2021, maar  
de rolstoelfiets komt pas in 2022 omdat er problemen waren met de stalling van de 
rolstoelfiets. Besloten is om in 2022 een nieuwe stalling te vervaardigen voor de nog aan te 
schaffen rolstoelfiets en de reeds bestaande duofiets. De stalling wordt gefinancierd door de 
Stichting Viattence. 
 
De wensen van De Nieuwe Antoniehof waren divers, maar niet duidelijk gespecificeerd. Tot 
aanschaf in 2021 is niet besloten. 
 
Gesprekken en contacten hebben plaatsgevonden met mw. W. Heringa, Raad van Bestuur, 
ter kennismaking en daarbij is tevens gesproken over de noodzakelijke vervanging van de 
bus, die bij Viattence gebruikt wordt voor alle vestigingen. Er is door Viattence namelijk 
geen geld opzij gezet voor een nieuwe bus. Een verzoek voor een financiële bijdrage is er 
niet geweest. 
 
Toelichting op de financiële jaarcijfers 2021 
Het vermogen, bestaande uit saldo betaal- en spaarrekening, is afgenomen, nl. van   
 € 43.837,82 per 1/1/2021 naar €42.218,82 per 1/1/2022. In het financieel overzicht op 
bladzijde 2 zijn de financiële mutaties gedetailleerd aangegeven. Er is een vergelijking 
gemaakt met de jaren 2020 en 2019. 
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Rekeningen  Stand per   Stand per   Stand per   Stand per  
   1‐1‐2022  1‐1‐2021  1‐1‐2020  1‐1‐2019 

   €  €  €  € 
              
Betaalrekening NL86 RABO 0135 9470 14  470,37  316,12  6.011,52  1.086,89 
              
Spaarrekening  NL52 RABO 3176 3901 22  41.748,45  43.521,70  48.207,46  56.381,08 

              
Totaal vermogen  42.218,82  43.837,82  54.218,98  57.467,97 

      
Toename(+) cq afname(‐) vermogen in €    ‐1.619,00  ‐10.381,16  ‐3.248,99 

      
     
Inkomsten in     2.021,00  2.020,00  2.019,00 

      €  €  € 
              
Rente 2018           6,38 
              
Rente 2019        5,24    
              
Rente 2020     4,75       
              
Donaties        74,98  240,00 
              
              
              

Totaal inkomsten     4,75  80,22  246,38 

     
Uitgaven in     2.021,00  2.020,00  2.019,00 

      €  €  € 
              
Rabo‐pakket (dec. t/m nov.)     160,85  155,38  155,37 
              
Bijdrage duofiets De Nieuwe Antoniehof           3.340,00 
              
Geluidsinstallatie Klaarbeek        4.840,00    
              
Chocolade i.v.m. corona        2.000,00    
              
Knuffels i.v.m. corona        25,00    
              
Veranda Klaarbeek        3.441,00    
              
TV Klaarbeek     1.378,00       
              
Afscheid voorzitter St.Vr. Klaarbeek     67,40       
              
Afscheid Marleen Lammers      17,50       
              
              
              
              

Totaal uitgaven     1.623,75  10.461,38  3.495,37 

      
Samenvatting in €       
Totaal inkomsten    4,75  80,22  246,38 
Totaal uitgaven    1.623,75  10.461,38  3.495,37 

Totaal inkomsten‐ontvangsten    ‐1.619,00  ‐10.381,16  ‐3.248,99 


