Stichting Henk Wever Fonds
Exploitatierekening en balans 2018/2019

Balans per 31 december 2018/2019 (€)

31.12.2018

31.12.2019

28728
6050

14771
23965

Totaal 34778

38736

34778

38736

Totaal 34778

38736

ACTIVA
RC Triodos
Studieleningen u/g

PASSIVA
Kapitaal

Exploitatierekening 2018/2019
2018

2019

Begroting 2019

Begroting 2020

22638

4330

7000

20.000

Totaal 22638

4330

7000

20.000

91
0
0
106
17
0

235
0
0
115
22
0

100
100
50
107
17
0

300
50
50
120
25
5000

Totaal 214

372

374

3958

6626

OPBRENGSTEN
Schenkingen

BESTEDINGEN
Kosten Bestuur
Porto/kantoor
Drukwerk
Bankkosten
Website
Afboeking oninbare
Leningen

RESULTAAT

22424

14.455

Toelichting
De Stichting Henk Wever Fonds (HWF) is op 17 oktober 2016 opgericht. Het doel van de stichting is
het financieel ondersteunen van leerlingen aan de Enkhuizer Zeevaartschool (EZS) en zich in het
algemeen inzetten tot het behoud van het gedachtegoed van Henk Wever als oprichter van de EZS.
Studieleningen:
Sinds de start van het HWF zijn er 11 studieleningen verstrekt voor een totaalbedrag van € 27.682.
Hiervan is € 3.717 afgelost zodat er per 31.12.2019 nog € 23.965 uitstond.
In zijn algemeenheid geldt dat studenten een studielening aflossen in 36 maandelijkse termijnen na
het behalen van het diploma. In onderling overleg kan hiervan afgeweken worden.
Tot nu toe heeft iedereen zich aan zijn of haar aflossingsverplichtingen gehouden. In het kader van
de negatieve gevolgen van de Corona-crisis op de zeilende beroepsvaart verwachten wij voor 2020
toch voor sommige studenten problemen met de aflossing. Het Bestuur zal uiteraard met deze groep
studenten in gesprek gaan om tot een werkbare oplossing te komen. In ieder geval is er nu in de
exploitatierekening alvast een post “Afboeking Leningen” opgenomen voor het geval wij in de
toekomst met oninbare vorderingen worden geconfronteerd.
In 2019 zijn er 7 leningen verstrekt voor een totaalbedrag van € 20.296. Als wij ervan uitgaan dat er
voor 2020 weer voor een soortgelijk bedrag een beroep zal worden gedaan op het HWF dan is het
noodzakelijk dat wij op onze beurt weer een beroep moeten doen op sponsors om ons werkkapitaal
zodanig te versterken dat wij deze nieuwe leningen kunnen financieren.

Opbrengsten:
In 2018 hebben wij een grote schenking van Het Vaderlandsch Fonds ontvangen ter versterking van
ons startkapitaal. Het Fonds heeft zich bereid verklaard verdere schenkingen in overweging te nemen
indien daar behoefte aan is. Uit voorgaande toelichting moge blijken dat wij in 2020 het Vaderlands
Fonds weer zullen benaderen.
De overige sponsors bestaan uit leerlingen, oud-leerlingen, docenten, oud-docenten, reders en
kapiteins. Vermeldenswaard voor 2019 zijn de diverse bijdragen ter gelegenheid van het honderd
jarig jublileum van de zeilbrik Morgenster.

Bestedingen:
Niet alle door bestuursleden gemaakte kosten worden gedeclareerd. Zo worden bijvoorbeeld alleen
reiskosten van bestuursleden gedeclareerd wanneer het anders niet mogelijk zou zijn voor het
betreffende bestuurslid om bij een vergadering of een gesprek met een kandidaat voor een
studielening aanwezig te zijn.
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