
Jaarverslag 2014 Stichting Stadshartvermogensfonds 

Het bestuur kwam op 16 januari en 11 september 2014 bij elkaar. In januari bespraken we de 

taakverdeling in het bestuur, het beleidsplan, de begroting voor 2015 en 2016 en het beleid ten 

aanzien van de huurders.  In het kader daarvan is een nieuw huurcontract opgesteld, zijn de nieuwe 

kamerhuren op grond van het puntensysteem vastgesteld en is een conceptbrief aan de huurders 

opgesteld. Deze documenten werden in de vergadering van september besproken. In beide 

vergaderingen is de ANBI-status onderwerp van gesprek geweest. Deze is in november 2014 met 

terugwerkende kracht vanaf 19 december 2013 toegekend. Daarnaast vormde de webpagina een 

aandachtspunt. Deze is in de loop van het jaar opgezet, als onderdeel van de website van de 

Stadshartkerk, met daarop: formulier voor projectaanvragen,samenstelling bestuur, adresgegevens,  

beleidsplan en begroting.  

Bestuursleden hebben in september en oktober 2015 gesprekken gevoerd met de huurders op 

grond van de gestuurde brief en de daarin aangekondigde huurverhoging in januari 2015. In die 

gesprekken zijn ook wensen van de huurders aan bod gekomen, zoals beveiliging van de 

appartementen, verwarming, regeling van verhuur bij leeggekomen kamers en de communicatie.  

Projecten komen in aanmerking als deze een diaconaal en/ of missionair karakter hebben en als er  

aanvullende financiering is vanuit een andere bron. In 2014 is er één aanvraag binnengekomen, en 

wel om gedurende enkele maanden een daartoe bekwame onderzoeker scenario’s te laten 

uitwerken voor diaconale en missionaire presentie van de Stadshartkerk in Amsterdam-

Buitenveldert. De aanvraag is toegekend. De aangestelde onderzoeker, Jurjen de Bruijne, heeft na 

enkele maanden een rapport opgeleverd dat voor de Stadshartkerk behulpzaam is geweest in 

beleidsbeslissingen. Het rapport is op aanvraag beschikbaar en is al regelmatig om niet aan andere 

gebruikers ter beschikking gesteld.  

Speerpunt voor 2015 is het ontwikkelen van een eenduidig communicatiebeleid, waarmee 

Stadshartkerk en betrokkenen op de mogelijkheid van missionair-diaconale aanvragen worden 

geattendeerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2014 

 

 

Inkomsten 

-uit verhuur woningen Biesbosch 123 en Zwingliweg 73  19.515,00 

 

 

Uitgaven 

-ten bate van de woningen Biesbosch 123 en Zwingliweg 73   8.672,25 

(vaste lasten en onderhoud) 

-projectsubsidie Stadshartkerk       6.000,00 

Totaal        14.672,25 

 

 

Toevoeging aan reserve       4.842,75 


