VERSLAG 2012 VAN HET BESTUUR Stichting Emmafonds
Algemeen
Het doel van de stichting is om uit de opbrengsten van haar kapitaal:
a

een tegemoetkoming te verlenen in de kosten van verblijf van min- en
onvermogende personen, die in instellingen van Stichting Zinzia Zorggroep,
voorheen stichting O.N.O., gevestigd te Wageningen, zijn opgenomen of
vanwege deze instellingen worden verzorgd.

b

de kosten te bestrijden van voorzieningen, strekkende tot bevordering van
medische, geestelijke en culturele verzorging van de hierboven sub a
genoemde personen, een en ander in de ruimste zin.

Bestuur
In het jaar 2012 werden twee bestuursvergadering gehouden, te weten op 5 juni
en 6 november.
De jaarrekening is opgemaakt op 17 mei 2013 en in de bestuursvergadering van
4 juni 2013 wordt deze besproken en vastgesteld.
Beleidszaken
Het bestuur heeft besloten om voor 2012 een bijdrage te verstrekken ten
behoeve van het project innovatieve dagbesteding en voor de exploitatie van de
rolstoelbussen. Daarnaast werd in 2012 het besluit genomen om de toegezegde
jaarlijkse vergoeding van de rentekosten met betrekking tot de overschrijding van
de nieuwbouwkosten van het zorgcentrum De Rijnhof, over de jaren vanaf 2012
en verder af te kopen in het verslagjaar 2012.
Algemeen Nut Beogende Instelling
Per 1 januari 2008 is de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI
status) voor Stichting Emmafonds door de Belastingdienst bekrachtigd. Deze
status is ook voor het verslagjaar ongewijzigd gebleven.
Korte vooruitblik
- Het bestuur bekrachtigde de subsidietoekenning voor de exploitatie van de
rolstoelbusjes (€ 14.000,-) voor het jaar 2013. Ook blijft het bestuur in 2013
aandacht houden voor de beleggingsportefeuille van het Emmafonds en heeft het
beheer van de beleggingsportefeuille ondergebracht bij ABN AMRO Mees
Pierson. Specifiek is besloten om per 11 april 2013 obligaties voor € 500.000,nominale waarden 3 ⅜ % BNG te verkopen en voor € 300.000 participaties en
voor € 135.500 (nominaal) aandelen te verschaffen.
Vermogensbeheer
Per 3 februari 2012 is er voor 754 duizend euro belegd in 5 % ABN AMRO Bank.
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Een en ander is gebaseerd op het beleggingsoverzicht van 1 februari 2012. Het
beleggingsoverzicht is in de bestuursvergadering van 5 juni 2012 besproken.
Resultaat
Het resultaat over 2012 ad € -133.000 (negatief) wordt geboekt ten laste van de
algemene reserve.
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