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1. Bestuur en beleid 
Er was regelmatig contact tussen bestuursleden over projecten en de verhuur van de panden. Dat 

ging doorgaans digitaal en per telefoon. Twee keer kwamen we bijeen in 2016. Veel aandacht ging 

daarbij uit naar het onderhoud van de panden en het contact met de huurders. De aanvragen 

namen toe vergeleken met het voorgaande jaar en ook het principe van cofinanciering verliep 

daarbij goed. Het Fonds krijgt meer bekendheid en streeft ernaar ook hulp te bieden bij het 

opzetten van passende projecten. Gekozen werd voor all-in huurprijs.  

 

2. Projecten 

Bij de toegekende gelden aan projecten is tot maximaal de helft van het benodigde bedrag 

aan subsidie verleend. In totaal is 6901,58 uitgekeerd op grond van diverse 

projectaanvragen van de Stadshartkerk. Voorbeelden daarvan zijn het paasevent, 

verschillende buurtactiviteiten, kerstdiner voor vluchtelingen uit het Amstelveense AZC en 

Athletes in Action (sportactiviteiten gecombineerd met bezinningsmomenten).  

 In 2017 zal met het Bestuursteam van de Stadshartkerk nader overlegd worden over 

programmering van missionaire en diaconale projecten op de langere termijn.  

 

3. Vastgoed 

De opknapbeurt in een van de panden die in het vorige jaarverslag is aangekondigd heeft 

in 2016 zijn beslag gekregen. Badkamer en toilet zijn gerenoveerd en de gangen hebben 

een verf- en behangbeurt gekregen waarbij ook vrijwilligers uit de SHK werden 

ingeschakeld. Met de huurders is regelmatig contact over het onderhoud geweest. 

Datzelfde geldt voor het samenleven in dit appartement. Door overlast van één van de 

huurders werd besloten deze persoon daarom de huur op te zeggen. Die heeft evenwel 

een advocaat in de arm genomen en verzet zich. Omdat de problemen eerder toe dan 

afnemen, hebben wij steviger stappen gepland. Hangende een oplossing is verdere 

renovatie (keuken) voorlopig uitgesteld. 

Er is weinig verloop en de bezettingsgraad is hoog, waardoor het rendement op een goed 

niveau blijft.  

 

4. Financiën 

De balans per 31 december 2016 ziet er als volgt uit: 

 

Balans per 31 december 2016 



 

Activa       Passiva 

 

(WOZ)Waarde panden  394.000 Kapitaal              386.524 

 

Vorderingen               0 Reservering onderhoud     5.000 

 

Liquiditeiten        8.448 projectreserve       5.000 

 

       Resultaat over 2016               - 6.924 

 

Totaal     402.448     402.448 

  

 Baten en lasten over 2016 

Baten 

Uit verhuur       25.500 

Giften          2.000 

    Totaal        27.500 

Lasten 

Woningen lasten      11.428 

   Onderhoud     15.084 

Projectuitkeringen        6.902 

Belastingen         1.210 

Bestuur- en beheerskosten       1.011 

    Totaal        34.425 

Resultaat           - 6.924 

     


