
Christelijke Stichting tot Praktisch Hulpbetoon
aan Visueel Gehandicapten van alle Gezindten
ZUTPHEN

 

1. Inleiding

De Christelijke Vereniging tot Praktisch Hulpbetoon aan Blinden van Alle Gezindten te Zutphen is in het leven 
geroepen bij notariële akte d.d. 19 december 1927. 

Op 23 februari 1979 werd de Vereniging ten overstaan van notaris mr. S.P. Koopman te Zutphen gewijzigd 
in een Stichting waarbij ook de statuten werden aangepast. De naam van de Stichting werd gewijzigd in 
"Christelijke Stichting tot Praktisch Hulpbetoon aan Visueel Gehandicapten van alle Gezindten".
Conform haar statuten stelt zij zich ten doel visueel gehandicapten van alle gezindten naar vermogen hulp te 
verlenen in allerlei vorm.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41038460.

2. Bestuursverslag over het jaar 2020

Voor het behartigen van de onder 1 genoemde doelstellingen staat de stichting een (beperkt) vermogen 
ter beschikking.
Dit vermogen wordt vermeerderd met de middels beleggingen daaruit verkregen opbrengsten en ontvangen 
schenkingen en erfstellingen.
Ten laste hiervan worden de uitkeringen en subsidies gebracht, waarover het bestuur beslist, met name 
aan de hand van schriftelijke aanvragen.

In 2020 vergaderde het bestuur vier maal gelijktijdig met de vergaderingen van de Stichting Blindenbelangen, 
de Katholieke Blindenzorgvereniging St. Antonius van Padua en Stichting Vakantiefonds voor Blinden 
en Slechtzienden (vh Blizo Vakantiefonds).
In die vergaderingen werden twee aanvragen behandeld en gehonoreerd tot een bedrag van 1.400,00 Euro. die bi     
In het verslag worden deze om privacyredenen niet nader gespecificeerd.

Het bestuur van deze rechtspersoon bestaat uit dezelfde personen met dezelfde bestuursfuncties als 
"Stichting Blindenbelangen" te Tilburg en "Katholieke Blindenzorgvereniging St. Antonius van Padua" 
gevestigd te 's-Hertogenbosch. Het doel van genoemde rechtspersonen is nagenoeg gelijkluidend.

Onze continuiteit komt niet in gevaar door de Coronacrisis. Covid-19 is hiervoor een Non adjustance event.

Door afronding kunnen in de tellingen een beperkt aantal euro's verschillen voorkomen.

Het positieve resultaat over het jaar 2020 is grotendeels te danken aan de rentebaten van de obligaties.
Door stijging van de beurswaarden van die obligaties zijn de opbrengsten van de beleggingen wat toegenomen. 

Conform een bestuursbesluit werd het resultaat toegevoegd aan het Eigen Vermogen, onder het hoofd "Reserve".

Het Bestuur.
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                ij de Stichting waren ingediend.
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