Stichting Erven Witteveen

Jaarverslag
25 oktober 2015 t/m 31 december 2016

P. Dekker
22-3-2017

1. Inleiding
Op 25 oktober 2015 overleed de heer Gerrit Witteveen. Bij leven heeft hij
testamentair bepaald dat door zijn overlijden als enig erfgename de Stichting
Erven Witteveen (hierna te noemen: de Stichting) in het leven wordt geroepen,
die gevestigd is in Deventer.
De Stichting heeft ten doel projecten en initiatieven op kerkelijk, cultureel en
andere voor de samenleving van Deventer van maatschappelijk belang zijnde
gebieden, op aanvraag financieel te ondersteunen.
De Stichting heeft de ANBI status verkregen per 25 oktober 2015. Dit levert een
aantal belastingvoordelen op. De Belastingdienst heeft verder de Stichting niet
geregistreerd als ondernemer voor de omzetbelasting zodat geen btw hoeft te
worden afgedragen. Voorts is de Stichting ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel in het handelsregister onder nummer 64595870.
Het bestuur van de Stichting heeft een bankrekening bij ABN-AMRO geopend.

1. Bestuur van de Stichting
Het bestuur van de Stichting bestaat uit:
- De heer B.J.M. Duimel (voorzitter)
- De heer P. Dekker (secretaris)
- Mevrouw W.E. Westermann (penningmeester)
Voor advies en administratieve ondersteuning kan het bestuur een beroep doen
op de heer P.G.A. Winters en de heer H.J. Bluemink.

2. Middelen van de Stichting
De middelen van de Stichting zijn in eerste instantie uit de opbrengst van de
nalatenschap van de heer Witteveen. De heer Duimel wikkelt als executeur de
nalatenschap van de heer Witteveen af. Gelet op de doelstellingen van de
Stichting is het verloop van de afwikkeling van de nalatenschap verder geen
onderwerp in dit jaarverslag.
In oktober 2016 zijn door storting van een startkapitaal en verkopen uit de
nalatenschap gelden beschikbaar gekomen, waaruit het bestuur de eerste
verzoeken om subsidie heeft kunnen verstrekken.
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3. Verzoeken om subsidie
Bij het bestuur zijn tussen 25 oktober 2015 en 31 december 2016 de volgende
verzoeken om subsidie binnengekomen:
Datum:
03-11-2015
31-08-2016
17-10-2016
28-10-2016
28-11-2016
30-11-2016

Aanvrager:
Gevraagd bedrag:
Villa Voorstad
Bernard AG Gerritsen St. € 4.000.Piet Tillemafonds
€ 1.000.St. Mr. N. Bolkesteinfonds € 2.000.Werkgroep Struikelstenen € 2.000.Ned.-Isr. Gem. Stedendrieh. € 1.000.Deventer Dagsociëteit
€ 10.000.-

Toegekend?
aangehouden
ja
ja
ja
ja
aangehouden
aangehouden

Vooralsnog is alleen de subsidie aan het Piet Tillemafonds daadwerkelijk in 2016
uitgekeerd. De overige toegekende subsidies worden in 2017 uitgekeerd.
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