Stichting Henk Wever Fonds
Exploitatierekening en balans 2021

Balans per 31 december 2021 (€)

31.12.2020

31.12.2021

17386
24272

23561
18457

Totaal 41658

42018

41658

42018

Totaal 41658

42018

ACTIVA
RC Triodos
Studieleningen u/g

PASSIVA
Kapitaal

Exploitatierekening 2020/2021
2020

2021

Begroting 2022

3163

50

6400

Totaal 3163

50

6400

0
0
0
161
91
0

0
0
0
159
27
0

200
0
0
160
30
1700

Totaal 252

186

2090

-136

4310

OPBRENGSTEN
Schenkingen

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

RESULTAAT

2911

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 16 studieleningen verstrekt voor een totaalbedrag van € 37.662,50.
Hiervan is € 19.205,= afgelost zodat er per 31.12.2021 nog € 18.457,= 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 bijna iedereen zich aan zijn of haar aflossingsverplichtingen gehouden. In het vorige
jaarverslag verwachtten wij dat door de Corona-crisis een aantal studenten misschien niet aan hun
aflossingsverplichtingen zouden kunnen voldoen. Dit is in de praktijk erg meegevallen. Er zijn slechts
twee dossiers waar wat achterstand is opgelopen. Met deze studenten wordt contact opgenomen en
worden deze vorderingen vooralsnog niet als oninbaar beschouwd.
In 2021 zijn er 2 leningen verstrekt voor een totaalbedrag van € 3295,=. Door het beperkte aantal
nieuwe leningen en door de aflossingen voldoet het fonds ruimschoots aan haar revolverend
karakter. Dat wil zeggen dat nieuwe leningen grotendeels gefinancierd worden door aflossingen op
de oude. Een tekort moet gedekt worden door het werkkapitaal (de facto het saldo op de rekening
bij Triodos). Vooralsnog is dit werkkapitaal voldoende is om aan de te verwachte vraag te voldoen.

Opbrengsten:
De opbrengsten bestaan uit schenkingen gedaan door leerlingen, oud-leerlingen, docenten, ouddocenten, reders en kapiteins. In 2021 is het bedrag gedaald, maar vooral ook het aantal sponsors.
Schenkingen zijn nodig om voldoende buffer liquiditeit in stand te houden om nieuwe leningen te
verstrekken indien er nog onvoldoende aflossingen zijn op de oude. Dit wordt opportuun als er
substantieel meer leningen verstrekt zouden moeten worden dan in voorgaande jaren het geval is
geweest.
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
Het Bestuur zal in 2022 actief oude en potentiële sponsors benaderen.
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. In 2021 is veel via Zoom gegaan en zijn er dus weinig kosten gemaakt.
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