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Inleiding 

 

In de aangehechte bladzijden wordt inzage gegeven in de financiën van de 

Stichting De Buurtbron Ommoord – Zevenkamp. 

 

De stichting is in 2017 opgericht met het doel om – op grond van het evangelie – 

in de vorm van wijkpastoraat kwetsbare en kansarme bewoners van de wijken 

Ommoord en Zevenkamp te steunen in hun strijd om een waardig bestaan en hen 

te helpen invloed te verwerven op factoren, die hun leven bepalen. 

De stichting heeft rechtspersoonlijkheid en is ingeschreven in het register bij de 

Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 67833993. 

Dit verslag geeft inzicht in de financiën van de stichting over het jaar 2019.  

 

Rotterdam,  februari 2020 

 

De voorzitter,     De penningmeester, 

 

 

 

G.J. Maclean     A. Biemond 



Toelichting 

 

In de bijlagen vindt u het financiële jaarverslag over 2019 van de stichting en de 

projecten ‘Zin-Zorg in Ommoord’ en ‘Steunpunt Zevenkamp’.  

De Stichting is opgericht in 2017 en heeft fondsen aangevraagd voor de 

financiering van projecten.  

In de administratie is een splitsing gemaakt tussen de afzonderlijke projecten 

enerzijds en de stichting zelf anderzijds. Bijdragen van fondsen zijn specifiek 

verleend ten behoeve van de projecten, andere bijdragen, zoals van kerken, zijn 

meer bedoeld als ondersteuning van de stichting. 

De activiteiten van de beide werkers vinden plaats in de wijken Ommoord en 

Zevenkamp, waar zij kantoor houden in resp. het kerkelijk centrum Open Hof en in 

de Ontmoetingskerk in Zevenkamp. Het bestuur vergadert beurtelings in een van 

beide locaties. Het gebruik van deze locaties wordt ‘om niet’ verleend. Daarom is 

in het overzicht een marktconform bedrag opgenomen voor de kosten van het 

gebruik van de kerk en de faciliteiten, terwijl aan de inkomstenkant dezelfde 

bedragen zijn opgenomen als bijdrage van de eigenaren van beide kerkgebouwen, 

SKO Open Hof en de Ontmoetingskerk. 


