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Toelichting bij meerjarenbegroting Stichting Oosterfaantje 2019-2021
1. De auto/bus. Vanaf 2020 is er veel mee gereden en met zware vrachten.
Voor de vervanging van de oude bus is geld binnen gekomen van Talpa.
Er is een nieuwe aangeschaft. De personenauto is in 2021 vervangen, van
dat jaar zijn de cijfers uiteraard nog niet klaar.
2. Noodhulp van het Rode Kruis. Het Rode Kruis geeft vanaf oktober 2020
per maand 100 boodschappenbonnen van € 15,00. Die zijn bestemd voor
minima, dak/thuislozen en ongedocumenteerden. Wij houden daar een
aparte administratie van bij, die elke maand met het Rode Kruis wordt
nagelopen. De bonnen worden elke week gehaald in Den Haag. De
meeste weken worden de bonnen allemaal uitgedeeld. Uitzonderingen
zijn de weken waarin Oosterfaantje zelf boodschappen ervan doet en
daarmee meer mensen kan helpen- met toestemming van het Rode
Kruis. Dit gaat door zolang de coronanood hoog is. Oosterfaantje heeft
daardoor contact gekregen met veel instanties: Mettzorg, Impegno,
Livorno, GGd, Sociale dienst, Vluchtelingenwerk, Voedselbank.
3. De huishouding is het afgelopen jaar flink gegroeid. Hieronder verstaan
wij alle uitgaven ten behoeve van het uitdelen van voedsel. Denk aan
schoonmaakmiddelen, mondkapjes, desinfectiemiddel, vuilniszakken
enzovoort. Des te meer aanvoer van goederen, des te meer
‘huishouding’.
4. De maaltijden van 2020 zijn gesponsord door Fonds 1818. In de
beginperiode van de coronatijd hebben veel mensen die van weinig
moeten rondkomen, last gehad van het ‘hamsteren’ wat anderen deden.
Van Fonds 1818 hebben we geld gevraagd voor 3600 maaltijden, 6
weken lang 600 per week. Van mensen die het konden betalen, vroegen
we een kleine bijdrage ( € 2,00). Hier hebben we geld van ‘over’
gehouden. Dat mogen we van Fonds 1818 gebruiken voor de aanschaf
van keukenmaterialen, als dat nodig is.
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5. Tot het jaar 2020 zijn de kosten voor energie privé betaald. We hebben
als bestuur besloten dat voor de energie die op de Hortalijn wordt
gebruikt in 2020 € 80,00 per maand wordt vergoed. In 2021 is er een
eigen pand gehuurd. De begrote energie is daardoor fors omhoog
gegaan. Op de Hortalijn wordt ook nog steeds energie gebruikt, dus ook
die vergoeding gaat door.
6. In 2020 hebben we voor diverse doeleinden, bijv. feestjes voor de
minima, apparaten aangeschaft. Wij gaan voor de komende jaren niets
begroten. Wij zien per keer wat er in kas is, wat er nodig en wat haalbaar
is. Het bestuur zal steeds beslissen over de aanschaf.
7. Kantooruitgaven zijn in 2020 eenmalige kosten voor een printer,
mobieltjes en een laptop. Daarnaast de gebruikelijke kantoorartikelen
zoals website, papier, pennen en bakjes. Stichting Oosterfaantje wordt
groter en ook het werk achter de schermen op kantoor, breidt zich uit.
8. De lening voor de bus is in 2020 afbetaald en vanaf nu zal er niet meer
geleend worden voor welke aanschaf dan ook. Het bestuur heeft dat
besloten op de vergadering van juni 2021 dat er geen geld geleend zal
worden. Wat er niet is, wordt niet gebruikt..
9. Vanaf 2020 ontvangen de beide chauffeurs een vrijwilligersvergoeding.
Dat was al de wens bij de oprichting van de stichting en we zijn blij dat
het kan. Zij werken per week minstens 50 uur, vrijwillig. Er zijn ook
anderen die veel werken, maar daarvoor is er nog geen geld beschikbaar.

Hiervan zal akte
worden
gemaakt
in de statuten.
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10.Zomerfeest. In 2020 voor het eerst als Stichting georganiseerd ( daarvoor
altijd al als buurtforum). Een groot succes en daarmee gaan we door.
Voor 2021 staat er weer één gepland in de zomervakantie. Dat gaat
gebeuren op de Hortalijn, midden in de woonwijk. Afsluitend een buurt
BBQ, mits de maatregelen van het RIVM dat toelaten, 28 augustus 2021.

11.Sinds mei 2021 hebben we een huurpand. Tot januari 2022 voor een
‘zachte’ prijs. Daarna wordt het een ‘echte’ prijs. Het bestuur gaat zich
beraden of dat op te brengen is. Vanaf dat moment krijgen wij per week
meer aangeleverd, ook omdat we het nu kunnen opbergen in het pand.

Het pand is mooi centraal gelegen tussen Oosterheem, Noordhove en
Palenstein. Goed bereikbaar met fiets en auto, niet met OV.
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12. Wat we bij voorbaat kunnen begroten zullen we zeker doen, maar de
hulp met voedsel en het aanbod van voedsel is grillig. Daarvan kunnen
we van te voren niet veel zeggen. Momenteel ontvangen we per week
zo’n 40 pallets met voedsel, dat anders vernietigd zou worden. Daarmee
kunnen we 3000 mensen blij maken. ( Dat is een schatting… we hebben
982 mensen op de lijst staan- die elk weer voor ongeveer 3 anderen
zorgen en dan nog de gezinnen die via de Rode Kruis bonnen komen). Als
we kijken naar de cijfers van 2020, kunnen we zeggen dat er per persoon
ongeveer € 8,00 per jaar p/p aan giften nodig was, om Oosterfaantje te
kunnen laten draaien. In 2021 komen daar de verhoogde huurkosten bij
en dan zal € 177.80,00 nodig zijn , dat is € 25,00 per persoon. Of dat is op
te brengen? We hebben er een hard hoofd in.

We zijn supertrots op Trudy en Rinus sr die in april 2021 een lintje kregen!
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13.De reserves stammen uit diverse jaren. Van vóór de stichting, tot het
eerste jaar tot wat is over gebleven in 2020. Die worden netjes apart
gehouden en als er sprake zal zijn dat het geplande niet door gaat, zal er
overleg plaats vinden met de gevers. Fonds 1818 heeft al toegezegd dat
wij het bedrag dat over is, mogen besteden. Dat hebben we nog niet
gedaan. De ontbijtboxen zijn stil gezet vanwege corona. Inmiddels horen
wij geluiden uit de gemeente dat zij dat gaan oppakken, als wij zeker
weten dat de gemeente dit doet, zullen we overleg hebben. De
traktatiedozen worden zo snel mogelijk opgepakt.

Zoetermeer 1 juli 2021

