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1. Bestuur en beleid 
Het bestuur had regelmatig onderling contact en kwam twee keer bijeen in het verslagjaar. De 

besluitvorming verliep soepel. Het Fonds krijgt meer bekendheid en streeft ernaar ook hulp te 

bieden bij het opzetten van passende projecten. Evenals in het vorige jaar ging vrij veel aandacht 

naar de structurering van de verhuur. De doorvoering van de huurverhoging verliep vooralsnog 

zonder problemen. Gekozen werd voor all-in huurprijs.  

 

2. Projecten 

Enkele projecten zijn beoordeeld en goedgekeurd: 

Over project- en programmasteun werd in december met een delegatie van het team van 

de Stadshartkerk overlegd. Daaruit kwamen vervolg- afspraken voort die het Fonds in een 

breder kader kunnen brengen, nl. acties in groot- Amsterdam. Daarbij zullen bestaande 

relaties zo goed mogelijk worden versterkt. In de praktijk blijkt het niet moeilijk voor 

projecten om de andere 50% van de financiering rond te krijgen. Daardoor functioneert het 

Fonds daadwerkelijk als een stimulans voor passende projecten. Wel heeft de 

Stadshartkerk beperkte capaciteit om een compleet meerjarenprogramma op te stellen. 

Het Fondsbestuur heeft in het gesprek met het Bestuursteam afgesproken om in de loop 

van 2016 over zo’n programma door te spreken. Er zijn alvast middelen daarvoor 

gereserveerd. 

 

3. Vastgoed 

Met de huurders is af en toe contact over onderhoud. Eén van de panden is toe aan een 

opknapbeurt, waarvoor de nodige voorbereidingen in gang zijn gezet, zodat dit in de eerste 

helft van 2016 z’n beslag kan krijgen.  

Soms is een complicerende factor dat ook de Vereniging van Eigenaren renovaties plant. 

Die lopen niet altijd goed samen met de wensen van onze huurders en zijn ook niet goed 

gepland. 

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

niveau blijft. 

 

4. Financiën 

Het Fonds heeft een goed jaar achter de rug. 

De balans per 31 december 2015 ziet er als volgt uit: 

 



 

Balans per 31 december 2015 
 

 

Activa       Passiva 

 

Waarde panden   349.000 Kapitaal   350.107 

 

Vorderingen           264 Reservering onderhoud     4.000 

 

Liquiditeiten     15.372 Toezeggingen projecten     5.000 

 

       Resultaat over 2015       5.529 

 

Totaal     364.636     364.636 

  

 


