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JAARVERSLAG 2021 STICHTING DE SCHAKEL 

 

Algemene gegevens: 
Stichting ‘De Schakel’, statutair gevestigd te Middelburg 
RSIN nummer 002918122 
KvK nummer 41113130 
contactgegevens: J.L. Vreeke 
post of bezoekadres:  Willem Teellinckstraat 15, 4335 CS Middelburg 
   telefoon 06-53135733  

Bestuurssamenstelling per ultimo 2021: 
  voorzitter:  N.M. Boogert - Slump 
  secretaris  J.D. Klumpenaar 
  penningmeester J.L. Vreeke 

leden 2 vacant (uit het bestuur van de VVHM) 
 

      
 
 
Doelstelling van de stichting: 
A. I   het door de verkoop van het Vrijzinnig Hervormd Centrum “De Schakel” vrijgekomen   
                   vermogen, alsmede de aanwas uit de opbrengsten daarvan. 

II  dat deel van het vermogen van de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden te  
    Middelburg dat die vereniging daartoe aanwijst 

B. het doen van bestedingen uit het onder A. I. genoemde vermogen met bestemmingen in 
            de geest van de doelstellingen van de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden te 
            Middelburg, zoals omschreven bij of krachtens haar statuten. 
 
Beleidsplan.  
Samen met de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden te Middelburg (VVHM) financieel garant staan 
voor de vrijzinnige Koorkerkgemeenschap te Middelburg. 
 
Beloningsbeleid.  
De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden; gemaakte onkosten worden 
vergoed. 
De stichting heeft geen betaalde medewerkers in dienst. 
 
Verslag activiteiten  /  voorgenomen bestedingen. 
In 2021 heeft de stichting in overleg met het bestuur van de VVHM besloten om het vermogen te 
centraliseren bij de VVHM om gunstiger te kunnen opereren op de geld- en effectenmarkt.  
De bestuurssamenstelling is in overeenstemming gebracht met de statuten, maar er zijn statutair twee 
vacatures uit het bestuur van de VVHM. 
 
Er waren géén bestedingen buitenom bankkosten.  
 
De volgende rekeningen zijn beschikbaar bij de Triodos Bank NV 
NL11 TRIO 0788 9078 24 Internet Zakelijke Rekening 
NL41 TRIO 2019 5028 28 Internet Rendement Rekening 
 
In het kader van de algehele herziening van de organisatiestructuur van de Koorkerkgemeenschap zal 
ook het functioneren en/of voortbestaan van de stichting worden meegenomen. 
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Toelichting op de financiële jaarstukken 2021 

BALANS 
 
Beleggingen  bestaande uit :  
- 250.000 participaties Oikocredit Nederland Fonds met een waarde van € 50.000,00 zijn ultimo 
december 2021 overgedragen aan de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden Middelburg 
 
Kortlopende vorderingen 
Er waren geen kortlopende vorderingen 
     
Rekening-courant VVHM 
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Hieronder wordt verantwoord de waarde van het deel van de beleggingen dat in bewaring is gegeven 
aan de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden Middelburg. 
Met de overdracht van  400 certificaten BPN aan de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden is een einde 
gekomen aan de rekening-courantverhouding. 
 
De rekening courant Rabo is opgeheven en overgeheveld naar de Vereniging van Vrijzinnige 
Hervormden.        
        
 
BATEN EN LASTEN 
 
Rentebaten: 
Eventuele rentebaten en -lasten zijn verrekenend in het bij de Stichting gebleven stichtingskapitaal. 
 
Activiteiten: 
Geen  
 

 

Vastgesteld in de vergadering van het bestuur op (nader te bepalen datum) 

Voorzitter, 

N.M. Boogert-Slump 

     

Penningmeester, 

J.L. Vreeke 


