Verslag aan het bestuur
(ingevolge de wet ANBI)

Stichting De Vrijbuiter is een organisatie die vrijetijdsactiviteiten biedt aan mensen die
vanwege cognitieve en/of sociale beperkingen kwetsbaar in de maatschappij staan.
Deelnemers aan Vrijbuiteractiviteiten hebben minimaal MLK onderwijs en/of VS onderwi
gevolgd en zijn ouder dan 18 jaar.

De Stichting organiseert zowel vaste activiteiten, zoals creativiteit- en danslessen zowel
zwemmen, bowlingavonden en zomervakanties in binnen- en buitenland als éénmalige
activiteiten zoals het bezoek van bekende gebouwen, musea en plaatsen.
Deelname geschiedt tegen kostprijs waarbij de Stichting ernaar streeft de kosten voor de
noodzakelijke begeleiding door vrijwilligers zoveel mogelijk niet in die kostprijs op te nem
doch deze te financieren uit subsidies en giften.

Aangezien de Stichting bij het organiseren van vakanties ook financiële risico’s moet ne
door vooraf reserveringen te doen zonder dat zekerheid bestaat over voldoende deelnam
dient de Stichting over een verantwoord eigen vermogen te beschikken.
Dit boekjaar is afgesloten met een negatief resultaat van € 177,11
Dit resultaat zal ten lasten van het eigen vermogen worden gebracht.

Het resultaat is met name ontstaan door de hoge portikosten. Daarnaast hebben ook de
bankkosten en verzekeringskosten van de reizen een rol gespeeld.

Het bestuur zal zich moeten inspannen om de kosten van de begeleiding tijdens evenem
te bekostigen via andere vormen van inkomsten. Het laat zich aanzien dat dit in
2019 een vaste vorm gaat krijgen.

Duidelijk is dat het komende jaar weer hernieuwde aandacht dient te worden geschonke
aan de subsidiëring van de activiteiten omdat de Stichting nu eenmaal een buffervermog
behoeft om aan haar financiële verplichtingen te voldoen.

De activiteiten van de Stichting De Vrijbuiter zijn in 2018 in grote lijnen uitgevoerd zoals
gepland en begroot.

Naast de financiële verantwoording doet de Stichting jaarlijks ook inhoudelijk verslag van
haar werkzaamheden.

Aalsmeer, 25 januari 2019

Gerard Winkels, penningmeester
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