Jaarverslag 2021 Stichting tot Steun Prinsenstichting (SSP)
De Stichting tot Steun Prinsenstichting is gevestigd in Purmerend en ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nr. 41234746.
Op 16 december 1981 werd middels een akte van oprichting de Stichting opgericht.
DOELSTELLINGEN
Visie
De SSP wil een positieve bijdrage leveren aan de levensomstandigheden van cliënten van de
Prinsenstichting, voor zover deze bijdragen niet kunnen worden verkregen uit de AWBZ en /
of WMO
Doelstelling
De SSP stelt zich ten doel, gelden te verwerven, beheren en beschikbaar te stellen voor
doeleinden ten behoeve van de cliënten van Prinsenstichting.
Hierbij denken wij aan alle cliënten, of groepen cliënten.
De SSP wil haar doel bereiken door het verwerven van schenkingen, legaten en erfenissen en
deze zo doeltreffend mogelijk beschikbaar te stellen aan de cliënten van Prinsenstichting.
Samenstelling van het bestuur:
De SSP is volkomen onafhankelijk van Prinsenstichting, wat o.a. gewaarborgd wordt door de
samenstelling van het onbezoldigde bestuur, het bestuur bestond uit vijf leden en na wijziging
van de statuten in verband met de terugtreding van twee bestuursleden nu nog uit drie
bestuursleden.
Dit zijn 1 lid op voordracht van Stichting De Opbouw, 1 lid op voordracht van de Cliëntenraad
van Prinsenstichting en een onafhankelijke voorzitter.
Activiteiten
Gedurende het verslagjaar werd wederom een paar keer een beroep gedaan op de SSP.
We hebben bijdragen geleverd aan:
De afdeling muziek heeft na een gift van de muziekvereniging Willem Eggert mooie
muziekinstrumenten kunnen kopen
Een rolstoelfiets voor Cairostraat € 5.943,00
Een Duofiets voor Hoogerweide 4 € 7000,00
Een Duofiets voor Lamastraat € 7460.48
Een sensiview voor Werthweide 2 € 2459.33
De laatste fase van de nieuwbouw is in 2021 opgeleverd. De kinderspeeltuin [aangepast voor
gehandicapten] zal in 2022 opgeleverd worden en de SSP heeft besloten om daar een bijdrage
te leveren, daarnaast is een bijdrage van € 34846,00 van stichting Onderling Sterk toegezegd
De SSP is van mening dat op dit moment de ‘reserve ondersteuning bewoners’ ruimte biedt
om aan de toekomstige wensen uitvoering te kunnen geven.

Taak:
De SSP heeft zich als taak gesteld:
‘EEN BIJDRAGE LEVEREN AAN HET OPTIMALISEREN VAN DE LEEFOMSTANDIGHEDEN VAN BEWONERS VAN PRINSENSTICHTING’
Bij haar benadering van het gestelde doel vindt de SSP de volgende onderwerpen van belang:
De SSP op een niet opdringerige wijze bekendheid geven.
 De ontvangen gelden zo goed mogelijk beleggen, indien nog niet
direct een bestemming gegeven kan worden aan de middelen.
 Alle inkomsten zullen worden besteed zoals vastgelegd in de
doelstelling.
 Ontvangen gelden met een vooraf door de gever gesteld doel [ in
goed overleg] ook daaraan besteden.
 Het in kaart brengen van de wensen van bewonersgroepen.
 Rekening houden met de vernieuwing van de centrumlocatie als
gevolg van de omgekeerde integratie.
Maatschappelijke betekenis:
Bij een terugtredende overheid en het ontbreken van beschikbare middelen speelt de SSP
een rol met een belangrijke maatschappelijke betekenis. De SSP heeft sinds haar oprichting
een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de leefomstandigheden van cliënten van
Prinsenstichting. De bijdragen van de SSP aan een kinderboerderij, elektrokarren, tovertafels,
ballenbak, zwembad elektrische fietsen en spelmaterialen hebben bijgedragen aan het
levensgeluk van deze cliënten.
Bestuurlijke voornemens:
Het bestuur heeft besloten om aan de SSP meer bekendheid te geven. Middels een serie
artikelen in Klinker willen we SSP in de kijker zetten. De leaflet kan op regelmatige basis als
pagina in Klinker worden opgenomen.
Begroting 2021:
De SSP is voor haar inkomsten afhankelijk van giften donaties en erfenissen. Een ander deel
van de inkomsten is afhankelijk van de resultaten van beleggingen.
De uitgaven kenmerken zich door aanvragen die worden ingediend gedurende het jaar.
Gezien het vorenstaande maakt de SSP geen begroting.
Reserves:
Onze reserves zijn, conform de doelstelling van de SSP, vastgelegd voor ondersteuning van
de cliënten van Prinsenstichting en als zodanig vrij besteedbaar.
Afhankelijk van de inkomsten en uitgaven zoals eerder verwoord, zullen de reserves toe- of
afnemen. Slechts een gering bedrag is apart gezet voor onvoorziene uitgaven.
Het bestuur heeft in 2017 in overleg met ING besloten onze beleggingsvorm te wijzigen van
vermogensadvies naar vermogensbeheer. Het gaat daarbij om een portefeuille met een
duurzame strategie en een neutraal beleggingsprofiel met iets meer risico.
Statutaire doelstellingen:
Onze statutaire doelstellingen zijn onveranderd gebleven.

