JAARVERSLAG 2020
Kwetsbaarheid en kracht
‘Hoe kwetsbaar kun je zijn?’ merkte ook de VPSG in 2020.
En, hoe hervind je je kracht! Alles draait om luisteren
naar vrouwen en mannen die willen vertellen hoe ze
gekwetst zijn, ooit, en hoe dit hun leven beïnvloedt.
Om hen te ondersteunen bij het zoeken naar kracht en
nieuwe levensmoed. Kortlopend, maar ook langdurig.
Al 35 jaar lang.
In dit jubileumjaar kreeg de organisatie zelf veel te
verduren… zorg over de financiën, vragen bij aanpak en
visie, teamvorming met nieuwe mensen, zoeken naar
nieuwe bestuursleden én alle zaken die samenhingen met
thuis en digitaal werken. We zochten hulp, namen tijd om
te verwoorden wat er speelde, luisterden naar elkaar,
maakten plannen, en voerden ze uit. We kregen veel
hulp, van mensen bij fondsen, van coaches, van collegabestuurders en van computerexperts. Kort doelgericht en
ook in een relatie van samenwerking voor jaren.
Hartverwarmend en bemoedigend. Met als resultaat
positieve jaarcijfers en een gevitaliseerde organisatie.
Intussen werd het werk niet minder, wel anders. Door de
Coronabeperkingen werden mensen op zichzelf teruggeworpen en vroegen om een luisterend oor. Dat kon per
telefoon of digitaal. Groepsactiviteiten werden afgelast
en nieuwe initiatieven als een webinar ontwikkeld. Ineens
dachten overal in het land mensen, vanuit verschillende
rollen, na over het bespreekbaar maken van huiselijk
geweld of seksueel misbruik. En reageerden in de chat.
Dankbaar kijken we terug op dit intensieve,
vernieuwende jaar.
Fieke Klaver, voorzitter bestuur
Stichting VPSG

advies en ondersteuning bij vragen
rond seksueel geweld, godsdienst en zingeving

Nieuwe Groenmarkt 8, 2011 TW Haarlem
Wij zijn aanwezig op dinsdag en woensdag van 10 tot 16
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Missie
De VPSG biedt laagdrempelig levensbeschouwelijke
begeleiding en voorlichting aan mensen die te maken
hebben gehad met seksueel geweld. De VPSG draagt
bij aan verwerking en het kunnen leven met trauma’s.
Visie
Seksueel misbruik is een onrecht. Wij zijn er voor ieder
die hulp nodig heeft bij de verwerking van seksueel
geweldstrauma’s. Met open aandacht voor vragen rond
religie, spiritualiteit en zingeving.
Strategie
De werkwijze van de VPSG is pastorale en
levensbeschouwelijke counseling. In één op één
gesprekken, per telefoon of e-mail en in groepswerk.
Door te luisteren en met symbolische en creatieve
werkvormen steunen we hulpvragers om gevoelens
te ordenen en eigenwaarde en veerkracht te herstellen.
Voorlichting
Hulpverleners en geloofsgemeenschappen informeren
we actief over de mogelijkheden van de VPSG zodat ze
gericht kunnen doorverwijzen of toegerust kunnen
worden om zelf hulp te verlenen.

Organisatie
Bestuur
Het bestuur van de VPSG bestond in 2020 uit onderstaande leden:
- Fieke Klaver, voorzitter (sinds 2013).
- Marijke Beelen-Christophe, penningmeester en boekhouder (sinds 2015).
- Willemien Ruygrok, personeelszaken en aanspreekpunt voor medewerksters (sinds 2017).
- Ranfar Kouwijzer, lid (sinds 2015) en tot maart 2020.
- Henneke Berkhout, lid sinds 2019.
Team VPSG:
- Gezien van der Leest: coördinator, algehele coördinatie / fondswerving, financiën en website
- Lianne Cluistra: projectcoördinator, ondersteunen projecten met PR / project Gender en Religie,
digitale nieuwsbrieven en voorlichting.
- Mirjam Visser-Fuchs: counselor, counseling / studiedagen / Kom op Verhaaldagen
- Lien Daams: counselor, counseling/ project (on)breekbaar / studiedagen
- Vrijwillig(st)ers: een achttal mensen hielp ons met allerlei klussen.
Financiën
Het jaarverslag, de jaarrekening en de begroting van 2019 werden besproken en goedgekeurd.
Er werd een dekkingsplan opgesteld waarmee een intensieve fondswerving op gang is gebracht. Met diverse
fondsen en stichtingen werd uitgebreid gesproken over mogelijkheden voor meerjaren steun.
Personeelszaken
Het team VPSG behelst 1,33 fte die zijn verdeeld in 0,44 fte coördinator en 0,33 fte counselors. Vanuit het bestuur
was structureel aandacht voor de inzet en uitdagingen van het team en de coördinator. De door het team
opgestelde regeling nascholing en supervisie werd besproken en goedgekeurd. Een medewerkster was
vanaf april 2019 afwezig door ziekte en is in 2020 vrijwel geheel gere-integreerd.
Organisatie
Er waren oriënterende gesprekken met Sesamacademie voor advies m.b.t.
organisatie en fondswerving. Uiteindelijk kwam het niet tot samenwerking.
Bestuur en team hielden in april een brainstorm over het beleid van de VPSG,
zowel inhoudelijk als organisatorisch. Via mail en zoom en begeleid door Julia
Op ’t Root (www.juliaoptroot.nl) met als resultaat een stappenplan.
Thuiswerken werd gefaciliteerd met nieuwe mobiele telefoons en aanpassingen
aan de computers door Computerlab Haarlem (www.computerlab.nl)
De zoektocht naar een penningmeester met fondswerf-ervaring en een
secretaris duurt voort.
Comité van aanbeveling
- dr. Anke Bisschops, supervisor, pastoraal psycholoog en docent; expert rond het thema seksueel (kinder)misbruik
- prof. dr. Ruard Ganzevoort, hoogleraar Praktische Theologie en senator voor Groen Links in de Eerste Kamer
- mr. J.J.M. (Judith) Uitermark, rechter in de rechtbank Noord-Holland
- drs. Jos Wienen is burgemeester van de gemeente Haarlem
- drs. Christien Crouwel, Algemeen Secretaris van de Raad van Kerken in Nederland is het comité komen versterken.
Samenwerking met andere organisaties
Samenwerkingspartners in 2020 waren: Protestantse Theologische Universiteit, Vrije Universiteit, Christelijke
Hogeschool Ede, Oecumenische Vrouwensynode, werkgroep Hagar-Sarah, St. Kezban, Protestantse Kerk in
Nederland, SMPR – Meldpunt seksueel misbruik in de kerk, Veilige Kerk, Doopsgezinde Gemeente in Haarlem,
Protestantse Diaconie Haarlem, Groenmarktkerk Haarlem, Stem in de Stad Haarlem, Evangelische Broedergemeente
Haarlem, Huize Sint Joseph in De Bilt.
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Activiteiten
Jubileum 35-jarig bestaan en afscheid counselor Judith van der Werf
Op 11 februari verwelkomden we zo’n 100 mensen op onze
‘oogstdag’ in de gastvrije Doopsgezinde kerk.
We stonden stil bij het werk van de VPSG in het verleden, bij onze
huidige en toekomstige plannen en ook namen we afscheid van
counselor Judith van der Werf.
Het was een inspirerende en hartverwarmende middag.
Met een lezing door prof. dr. Heleen Zorgdrager: ‘35 jaar spreken
over godsdienst en seksueel geweld, waar zijn we nu?’
Ze belichtte de noodzaak van het werk van de VPSG in het verleden
en heden en gaf richting-wijzers voor een post-traumatische
theologie (terug te lezen via www.vpsg.nl/lezen).
In workshops kon worden geproefd van de oogst van de VPSG: in
gesprek met vrouwen van het eerste uur, meedoen aan traumasensitieve yoga, beeldend werken zoals in project (On)breekbaar,
zingen zoals in de workshops Stem vinden of dansen zoals in de
workshops God en ik.
Ook van het nieuwe VPSG-werkschrift Ik ga door – werken aan
zingeving na seksueel misbruik over schaamte en schuld werd
geproefd.
In de afsluitende viering werd stilgestaan bij het afscheid van
counselor Judith van der Werf die haar pensioengerechtigde leeftijd bereikte. In de viering eerden we de bijdrage die
Judith in haar werkzame leven heeft geleverd aan het ter sprake brengen van seksueel geweld. Ze had een luisterend
oor voor velen die getroffen zijn door dat geweld en ze kon op creatieve manieren mensen helpen een nieuw
perspectief te vinden.
Met muziek, zang en dans en inbreng van velen werd het een mooi geheel.
We zijn blij dat we vroeg in het jaar begonnen zijn met het vieren van het ‘oogstjaar’ want door corona zijn de
andere jubileumplannen op de plank blijven liggen.
Individuele counseling
De gesprekken in de spreekkamer en aan de telefoon bepalen het ritme en de inhoud van het werk.
Zijn er veel afspraken voor gesprek dan is iedereen in haar eigen ruimte bezig. Op een dagdeel zonder gesprekken
houden we teamoverleg, op rustige uren voeren we netwerkgesprekken, werken we aan lezingen, workshops en
presentaties en aan teksten voor nieuwsbrieven, folders en website.
De inhoud van de gesprekken geeft ook richting aan onze overige activiteiten. Omdat gevoelens van schuld en
schaamte zo vaak ter sprake komen in de gesprekken hebben we het werkschrift Ik ga door gemaakt. Omdat het
lichaam vaak haar eigen verhaal vertelt zijn we bijvoorbeeld begonnen met trauma-sensitieve yoga en de serie God
en ik.
Corona was voor iedereen een ontregelende ervaring. We hebben met uitzondering van een tussenperiode in de
zomer vooral vanuit huis gewerkt waardoor fysiek contact minder mogelijk was. Soms was er een mogelijkheid om
een wandeling te maken maar de meeste contacten liepen via telefoon of computer.
Voor onze doelgroep waren de diverse perioden van lockdown een uitdaging omdat veel vaste afspraken kwamen te
vervallen; velen hadden moeite met het isolement en gebrek aan perspectief. Ook gaf de dreiging van besmetting
veel gezondheidsstress. Velen maakten gebruik van het aanbod om wat vaker te bellen, chatten etc.
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In totaal hadden we met 30 vrouwen en 1 man regelmatige contacten; in de spreekkamer, via de telefoon of per email. In totaal telden we 561 contactmomenten. Dat was iets meer dan vorig jaar. Het komt neer op een gemiddeld
aantal gesprekken van 5 à 6 per dag.
Dertien mensen belden ons met een vraag of probleem waarbij een
keer luisteren of het adviseren over een hulpadres of meer
informatie voldoende was.
Als we onze doelgroep bekijken zijn er globaal drie ‘vragen’ te
onderscheiden:
1. Hulp bij levenskunst
2. Stappen zetten in het trauma
3. Directe vraag en antwoord
1.Hulp bij levenskunst
In deze groep heeft men vaak al van jongs af aan problemen gehad
en veel ervaring met hulpverleners. Vaak was het afmaken van
studies lastig of op een lager niveau dan men aan zou kunnen.
Soms was er ook al vroege uithuisplaatsing of psychiatrische opname. Of bijvoorbeeld al een vroeg huwelijk om aan
een gewelddadige thuissituatie te ontkomen. Sommigen hebben betaald werk, veel niet of af en toe. Er zijn veel
arbeidsconflicten, vaak rond autoriteit. Ook spelen er vaak in de familie loyaliteitsconflicten ten aanzien van de
pleger. Vaak maken mensen in deze groep gebruik van allerlei hulpaanbod; ze zijn ook veel op internet te vinden in
lotgenotengroepen en/of bellen met hulplijnen. Er is veel aandacht voor het spirituele; vaak in een grote mix van
traditioneel en new age.
We noemen het hulp bij levenskunst omdat het in de gesprekken vaak gaat over problemen in de alledaagse
werkelijkheid; contacten met naasten, familie, buren waar iets ‘haakt’, eenzaamheid en verlatenheid, gevoel dat het
leven mislukt is, achterdocht. Een concrete situatie triggert trauma gerelateerde emoties. Het ene gesprek gaat het
goed, de week erop is het verdriet en paniek. Vaak zijn mensen langdurig bij de VPSG. Door de jaren heen is er soms
wel een lijn ten goede te herkennen, soms gaat het om het samen werken met anderen aan stabiliteit, de toppen
van hoogte en diepte helpen afvlakken. En een veilige en betrouwbare gesprekspartner blijven.
2. Stappen zetten in het trauma
Deze groep onderscheidt zich van de bovenstaande groep in het perspectief. Vaak heeft deze groep een leven met
werk en/of relaties waarin het best goed gaat maar men ervaart een kloof tussen dat leven en het misbruikverhaal.
De ervaring is dat het ‘gewone’ leven (familie, vrienden, werk) wel klaar is met het verhaal en de gevolgen. “Heb je
daar nu nog last van?” Vaak ook theologische vragen. Bij de VPSG kunnen ze dat verhaal dan wel kwijt en daardoor
stappen/stapjes op weg naar herstel zetten. Meestal duurt dit proces enkele jaren. De gesprekken zijn een keer per
drie tot zes weken, want lastiger te plannen vanwege werkzaamheden. Soms wordt er ook een therapie naast de
gesprekken gedaan bijv. EMDR of een (kortlopende) GGZ-therapie.
Deze groep kan een bijdrage naar draagkracht betalen of doet een regelmatige gift. Deze groep behoort meestal tot
een kerkgenootschap en is daar soms ook actief in. In deze groep zitten ook de deelneemsters aan projecten en
groepen zoals God en ik, Stem vinden of de Kom op Verhaal dagen. Vaak is daar contact mee voor en na een
activiteit.
3. Directe vraag en antwoord
Mensen in deze groep zoeken meestal via Internet een antwoord op een specifieke vraag of gericht probleem. Zal ik
alsnog aangifte doen en wat komt daarbij kijken? Het hele verhaal willen ze niet per se meer aanroeren.
In de gesprekken ligt de nadruk op het verhelderen en verdiepen van de vraag en verhalen aandragen om stappen
naar een antwoord te zetten of te helpen een adres te vinden waar verder geholpen kan worden, bijvoorbeeld een
betrouwbare advocaat. Dit traject is vaak binnen het jaar afgerond met een frequentie van eens per maand of een
paar keer achter elkaar intensief contact.
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Elke mens die hulp bij ons vraagt is uniek en past niet in een hokje, daar zijn we ons zeer bewust van. We proberen
ieder te helpen op een manier die bij haar of hem en haar of zijn leeftijd en spiritualiteit past. Het leveren van
maatwerk hoort bij ons en we zijn er trots op dat het door hulpvragers gezien en gewaardeerd wordt.
Groepswerk en voorlichting
Geplande live groepsactiviteiten moesten gaandeweg het jaar worden afgezegd vanwege de corona maatregelen.
Aan de trauma-sensitieve yoga, sinds 2012, kwam een eind. Het belang van de lessen met aandacht voor evenwicht
en balans, ontspanning en ademhaling hebben we al die jaren in de praktijk gezien. We willen deze lichaamsgerichte
insteek niet kwijtraken en zoeken naar andere passende mogelijkheden.
Bij het eerste werkschrift Ik ga door – werken aan zingeving na seksueel misbruik over
het thema schaamte en schuld planden we bijeenkomsten voor gebruikers en
begeleiders. In 2021 willen we die plannen weer gaan oppakken. Intussen werkten
we verder aan het ontwikkelen van een werkschrift met een nieuw thema.
Met aanpassingen is het Adempauze middaggebed en Vredesgebed in de
Groenmarktkerk het hele coronajaar zoveel mogelijk doorgegaan. Veel mensen
hadden juist extra behoefte om even bij elkaar te zijn in stilte of zich te bezinnen. We
doen als VPSG mee in organisatie en uitvoering.
De inhoud van de lezing op de studiemiddag Samen door de woestijn – pastorale
wegen richting herstel na seksueel misbruik op 29 oktober 2019 werd door Mirjam
Visser-Fuchs omgewerkt tot een bezinningswandeling in Vlaardingen in de
veertigdagentijd.
Een herhaling van de studiemiddag 2019 voor studenten van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) kon niet doorgaan
en werd in het najaar omgezet in een webinar met de titel Over de grens gaan. ‘Hoe ga je om met
grensoverschrijdend gedrag? Waar liggen grenzen bij jezelf als counselor maar ook bij degene met wie je praat?’
waren vragen die gesteld werden aan Mirjam Visser-Fuchs. In 2021 zal opnieuw een vervolg in de vorm van een
webinar komen.
In de Vastentijd werden ook acties gedaan en werd informatie gegeven over de VPSG. Zo vertelde voorzitter Fieke
Klaver over het werk van de VPSG tijdens de Vastenmaaltijd van de Raad van Kerken in Haarlem. En in Fraterhuis Sint
Joseph in De Bilt organiseerden daar wonende Graalvrouwen een informatiedisplay en een viering om aandacht te
vragen en geld in te zamelen voor de VPSG.
Samenwerken en deskundigheidsbevordering
Het team stond dit jaar voor pittige uitdagingen. Met een relatief nieuw team is het goed om fysiek samen te werken
en elkaar regelmatig te informeren en te steunen.
Met bestuur en team deden we een digitale ‘hei’dag om met elkaar te spreken over doel en motivatie voor het werk.
Ondanks de beperkingen van niet-fysiek ontmoeten was het een zinvolle dag van waaruit afspraken gemaakt werden
om te komen tot meer helderheid over doelgroepen en werkwijze.
We kregen ondersteuning om werk thuis mogelijk te maken. De werkweek werd begonnen via Skype en tussendoor
was er contact via mail of telefoon.
Bij wijze van teambuilding maakte het team via de CONSENT-methode nader kennis met elkaar, waarbij het luisteren
naar elkaar uitgangspunt was.
In een bijeenkomst met Baudy Wiechers van www.consentmethode.nl dachten we met elkaar na over de visie en
missie van de VPSG, hoe deze te uiten in ons programma en onder de aandacht te brengen bij de doelgroep.
Daarna hielden we zelf zaken van de organisatie opnieuw tegen het licht.
Ook was er tijd en gelegenheid voor digitale deskundigheidsbevordering; de fysieke cursussen waarvoor
ingeschreven was zijn allemaal verschoven naar 2021.
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Financiën
Na 2019 met een flink tekort afgesloten te hebben stond de zorg voor een goede financiële basis hoog op de
prioriteitenlijst.
Met een plan van aanpak werd contact gezocht met fondsen, bekende en nieuwe.
In de contacten bleek dat het belang van het werk van de VPSG en het unieke van de aanpak door velen
onderschreven werd.
Een substantiële gift van het Fonds tot den Predikdienst stelde ons in staat om het grootste deel van het tekort van
2019 te dekken.
Daar de balans van 2019 bij het binnenkomen van dit bedrag in 2020 al gemaakt en gecontroleerd was, hebben wij
dit bedrag als reservering voor een eventuele verhuizing opgenomen op de balans van 2020.
Het Fonds tot den Predikdienst ging een steunovereenkomst met ons aan voor vijf jaar. Meer fondsen reageerden
positief op onze vraag om meerjaren steun, zodat we de komende jaren met een grotere financiële basis kunnen
beginnen.
Wij besteedden aandacht aan ons eigen verdienmodel. Hoe we een eigen bijdrage van cliënten vragen, en hoe we de
wijze van betalen ook technisch kunnen aanpassen.
De bijdrage van het Dr. C. J. Vaillantfonds maakte het mogelijk om de extra kosten voor mobiele telefoons,
computeraanpassingen en aangepaste werkruimte die de coronacrisis met zich meebracht te betalen.
De kosten voor deskundigheidsbevordering en teambuilding werden gefinancierd met de bijdrage van Hulpactie
Haarlem.
Helaas kon een deel van het groepsaanbod door de coronacrisis niet uitgevoerd worden. Sommige giften zijn
daarom gereserveerd voor na corona, ‘als het weer kan’.
De rest van de reservering voor jubileumactiviteiten hebben we overgeheveld naar een nog in te vullen Project X.
Door dit uitstel en met nog diverse mooie giften kunnen wij 2020 met een klein positief saldo afsluiten.
Wij danken allen die dit mogelijk hebben gemaakt.
Met name bedanken we:
Fonds tot den Predikdienst VDG Haarlem,
Vrouwen van Bethanië Utrecht,
Protestantse Diaconie Haarlem,
Sint Jacobs Godshuis,
de Nederlandse Graalbeweging,
Lutherse Diaconie Amsterdam,
RK stichting het Maagdenhuis,
Missionarissen van het Heilig Hart,
Hulpactie Haarlem,
ISCC Haarlem,
PCI BOAZ Haarlem,
Doopsgezind Fonds Ziekenverpleging Haarlem,
Dr. C. J. Vaillantfonds
en het Maria Strootfonds.
Ook hebben we een trouwe groep donateurs.
Zonder al deze bijdragen zouden we ons werk niet kunnen blijven doen en we zijn erg blij met deze blijken van
ondersteuning van ons werk.
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Resultaten 2020 en begroting 2021
Financiën VPSG
Inkomsten
Kerk- en geloofsgemeenschappen
Fondsen/instellingen
Donateurs/incidentele giften
Bijdragen pastoranten
Sponsoractiviteiten/Verkoop materiaal
Onbreekbaar Atelierdagen
Onbreekbaar Kom op verhaal
Project: YOGA
Project: KENNIS
Project Hulpschriften
Onttrekking uit reserve hulpschriften
Project Stem Vinden
Onttrekking uit reserve Stem Vinden
Project God en Ik
Onttrekking uit reserve God en Ik
Nieuw project X
Onttrekking uit reserve jubileum
NOG TE WERVEN FONDSEN
TOTAAL

Begroting
2020
12.000,00
8.000,00
11.000,00
1.800,00
1.000,00
200,00
560,00
0,00
8.000,00
0,00
846,30
0,00
1.536,38

Uitgaven
Salaris medewerksters 1,30 FTE
Doorgeb. Uren naar projecten
Nota's Counselors
Scholing/supervisie
Reiskosten
Huur/Huisvestingskosten
Organisatiekosten/Thuiswerken
Bestuurskosten
Computers/ICT
PR-nieuwsbrieven-jaarverslag
Onbreekbaar Atelierdagen
Onbreekbaar Kom op verhaal
Project: YOGA
Project: KENNIS
Project Hulpschriften
Project Stem Vinden
Project God en Ik
Project Jubileum
Nieuw project X
Coördinator fondswerving
Reserve verhuizing
TOTAAL

Werkelijk
2020
31.753,58
61.500,00
12.919,66
1.884,50
106,83

124,10
260,00
53,88

9.750,00
68.857,32
123.550,00

3.571,85

Begroting
2020
52.832,00

Werkelijk
2020
46.618,19
-3.063,00
11.349,00
3.457,50
2.253,62
14.364,31
4.099,49
465,14
642,67
2.031,77

12.168,00
1.000,00
2.600,00
16.000,00
2.000,00
1.000,00
1.800,00
4.000,00
900,00
1.500,00
8.000,00
3.000,00
5.000,00
9.750,00

112.174,40

373,00
1.890,00
53,88

3.571,85

Begroting
2021
15.000,00
35.000,00
13.000,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
8.000,00
846,30
0,00
3.000,00
0,00
0,00
6.178,15
37.353,70
125.178,15
Begroting
2021
50.000,00
12.000,00
6.000,00
2.500,00
16.000,00
4.000,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
0,00
5.000,00
8.000,00
1.500,00
3.000,00
6.178,15
5.000,00

2.000,00
123.550,00

Saldo positief

20.000,00
108.107,42
4.066,98
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125.178,15

BALANSPER3l

2020

Stichtinq VPSG

I

31-12-20

ECEMBER 2O2O
31-12-19

ACTIVA
lnventaris
Geldmiddelen
ïe ontvanqen posten
ïe vorderen kruisposten
Vooru itbetaalde kosten

0,00

c

1'í3.280.91
880,99

93.413,55

1.230,74

1,022,0C

Iotaal activa

1í5.392,60

94.914,82

1.615,30
1.494,43

4.759,27

PASSIVA
Noq te betalen posten
Reserve vakantiegelden
Vooruitontvangen posten

479,27
0,0c

1"642,20

0,00

Saldo projecten
Kom op verhaal
Seksualiteit en Traditie
Project Hulpschriften
Proiect Stem Vinden
Proiect God en ik

0,00

0,00

814,84
22.178.46

4M,84

846,30

4.436,38

22.232,34
846,30
1.536,38

Voorzieningen
Afschriivinq kantoorinventaris
V ooz. Personeelsverplichtingen
Reserve verhuizinq
Reserve Proiect X
Kruisposten

1.731,42

1í5.392,50

94.914,82

1.730,74

2024
1.731,02
4.066,98
5.798,00

fotaal passiva

)e onderqetekenden Mevr. M. v

n Velzen-van B
rebben op...9 maart2021 de bo rken en beschei
Zij verklaren dat de gepresentee Je cijfers een q(
Stichtinq VPSG over 2020 en de [inanciële positir

{aarlem,

5.798,00

50.000,00
20.000,00
6.178,15

Tussentotaal passiva
Algemene reserye:
Saldo 31-12-2019
3ii: Resultaat2020
Saldo 3{'12-2020

109.594,60

300,00
50.000,00
0,00
9.750,00
1.302.47
93.183,80

300,00

ruren en dhr. J. Ovr rtoom
Ien gecontroleerd e r akkoord bevonden.

trouw beeld geven ran de resultaten van de
per 31-12-2020

I maart2021

Vlevr. M. van Velzen-van Buurer

Dhr. J. Overtoom
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