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Jaarverslag 2021 van de Stichting Jacobafonds 

van Koninklijk NVVH-VROUWENNETWERK  

 
Inleiding 
Het jaar 2021 was evenals het voorgaande jaar voor het Bestuur van het Jacobafonds een jaar met 
aanpassingen vanwege beperkingen door het Coronavirus. Daarnaast voerde het Jacobafonds zelf de 
secretariaatswerkzaamheden uit. Er is twee maal vergaderd: op  
 
Het Bestuur 
De samenstelling van het Bestuur van het Jacobafonds is in 2021 niet gewijzigd: 
Voorzitter: mw Babs Herlaar-Van Beurden 
Penningmeester: mw Rina Gorter-Emmens 
Secretaris: mw Pietie de Jong-Sijbesma 
Algemeen lid: mw Mieke van Riel 
Lid: mw Dieny Scheffers-Versluis, afgevaardigde vanuit het Algemeen Bestuur 
Rapportrice: mw Tiny Gakes-De Neef (geen lid) 
 
Secretariële werkzaamheden  
Het contact tussen de adviseuses/afdelingsbesturen en het Jacobafonds voert het secretariaat van 
het Jacobafonds sinds het vertrek van mevrouw Tiny Renne zelf uit. Bij de verzending van mail komt 
een enkele keer aan het licht dat er gegevens gewijzigd zijn, maar dat kan snel en doeltreffend 
gecorrigeerd worden. Aanvragen voor financiële bijdragen worden doorgestuurd naar mw Tiny 
Gakes of mw Rina Gorter, belangrijke post wordt doorgestuurd naar de overige bestuursleden en 
voorbereidingen op vergaderingen of de uitwerking ervan worden als vanouds uitgevoerd. 
 
De gevolgen van de pandemie 
Ook in 2021 is er één vergadering geweest, die van 21 oktober. Het Bestuur van het Jacobafonds 
onderhoudt onderling telefonisch contact. Bij dringende vragen overlegt het Bestuur per mail, app  of 
telefonisch om een en ander tijdig af te handelen. Het contact met de adviseuses verloopt via de mail 
of waar nodig per reguliere post. 
 
Contact met de adviseuses 
De dag voor de Adviseuses is ook in 2021 niet doorgegaan wegens corona-beperkingen. In november 
kregen de adviseuses en de afdelingssecretariaten een reminder over adres en bereikbaarheid van 
het secretariaat met het verzoek om wijzigingen (tijdig) door te geven. In december stuurde het 
Bestuur een fleurige Kerstkaart waarop vele positieve reacties binnenkwamen. 
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Contact met het Algemeen Bestuur 
Alleen op 21 oktober 2021 heeft het Jacobafonds een reguliere vergadering gehouden. Het contact 
met het Algemeen Bestuur verliep via de mail en telefoon.  
 
 

Verleende hulp aan leden/afdelingen voor een (bijzondere) bijdrage 

 

Regio’s Bijdrage aan leden Extra 

   

Groningen 3   2 

Friesland 5  

Drenthe   

Veluwe 3  

Gelderland 1  

Noord-Holland 1  

Zuid-Holland 6   2 

Zuiden 5  

   

Totaal 24   4 

 
 
 

Financieel overzicht 2021 Stichting Jacobafonds 
 

       

      

      

       
1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021      
Amersfoort 22 februari 2022      

       

       

       

  31-12-2021  31-12-2020   

  €  €   

       
ACTIVA       

       

       

VLOTTENDE ACTIVA 86.670  81.841   

       

       

       
PASSIVA       

       

       
STICHTINGSVERMOGEN 86.367   81.538    
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KORTLOPENDE SCHULDEN 303   303    

         

       

  86.670   81.841    

       

       

       
 

 
       

 
      

 
      

        

2 REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021     

Amersfoort 22 februari 2022       

        

        

  2021  2020  

  € €  € €  

        

        

BATEN        

        

Bijdrage   1.278   1.528   

ABN AMRO Vermogensbeheer 5.774   45   

          

   7.052   1.573  

LASTEN        

        

Hulpverlening 1.150   4.328   

Overige kosten 1.073   2.027   

          

   2.223   6.355  

          

        

Resultaat boekjaar  4.829   -4.782  

        

 
 
Plannen voor 2022 

• een bijeenkomst voor de adviseuses organiseren 

• 100-jarig jubileum 

• Waar mogelijk bijdragen leveren aan de ledenbrief 

• Ondersteuning bieden aan landelijke themabijeenkomsten 

• Afdelingen financieel te ondersteunen bij verzelfstandiging 
 


