
1) FinancieelVerslag 20í9 Stichting Studiefonds Sed Vitae (SSSV).

Winst- en Verliesrekening boekiaar 2019 (x 1 EURO).

lnkomsten 2019 2018

Rente-inkomsten 12,29 28,57

Donaties Vereniging Sed Vitae 456,66 0,00

(donaties 2018 in 2019 ontvangen)

Totaalinkomsten 468,95 28,57

L Uitgaven

Kamer van Koophandel

Tegemoetkoming cursisten HOVO

Kosten Bank

Totaal uitgaven

Saldo

1257,40 895,85

-788,45 - 867,28

0,00

1134,0A

123,40

0,00

619,00

104,90

(-
Balans per 31-12-20í9 (x 1 EURO)

ING zakelijke rekening 631,70

ING Spaarrekening 23.332,00

Kapitaal per 1-í-20í9

Saldo 2019

24.752,15

-788,45

Balanstotaal 23.963,70

2) Jaarverslag 2019 Stichting Studiefonds Sed Vitae (SSSV)

23.963,70

Het Bestuur is aan het ende van het verslagjaar als volgt samengesteld:
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t*.
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- Voorzitter: Ton Poelman

- Secretaris/Penningmeester: Peter van den Oetelaar

- Lid: Kees Rijgersberg

In het verslagjaar is de heer Peter van den Oetelaar toegetreden tot het bestuur als
Secretaris/Penningmeester en is hierdoor het bestuur weer volledig. De personen die geen lid
zijn van het huidige bestuur, zijn uitgeschreven bij de Kamervan Koophandelen lNG.

De Belastingdienst heeft, naar aanleiding van een onderzoek tezake, geconcludeerd dat de
door SSSV verstrekte tegemoetkoming aan cursisten, geen invloed hebben voor heffingen
van schenk- en inkomstenbelasting.

Na een gesprek hierover met de directeur van HOVO Brabant, is besloten met ingang van
2020 de voorwaarden voor het verkrijgen van een bijdrage uit het studiefonds aan te passen;
de vooruvaarden zijn alsdan gelijk aan die bij HOVo-Rotterdam en HOVO-VU. ln de brochure
van HOVO Brabant over het cursusaanbod 2020, zijn deze nieuwe vooruvaarden opgenomen
(gezinsinkom en <22.200 per jaar; geldt voor alle cursisten ingeschreven bij HOVO-Brabant;
beoordeling gebaseerd op fiscale informatie). h 2A20 zullen de nieuwe voorwaarden
geëvalueerd worden.

In het verslagjaar 2019 is aan 10 cursisten een tegemoetkoming in de studiekosten bíj HOVO
toegekend; een aanmerkelijke stijging ten opzichte van de 2 voorafgaande jaren. Ter
vergelijking.

2018: 6 cursisten

2417.7 cursisten

2016: 10 cursisten

2015: 10 cursisten

2AM: I cursisten

2013:11 cursisten

2012:11 cursisten

2011: 10 cursisten

2010:2 cursisten

2409:12 cursisten

2008: I cursisten,

ln verband met de met de Vereniging Sed Vitae gemaakte afspraak, dat de door haar leden
gedane giften (betalingen boven de verschuldigde contributie) worden geschonken aan de
SSSV, heeft de Stichting in 2019 twee betalingen ontvangen: € 181,66bver 2018 en€2TS
over 2019; beide schenkingen zijn opgenomen en verwerkt in boekjaar 201g.

Het totale kapitaal van de Stichting per 3í december 2019, conform het totaal van de
betreffende rekeningen bij lNG, bedraagt€ 23.963,70; het verschil (verlies) tussen uitgaven
en inkomsten over 2019 bedraagt € -788,45.

P.J.N. van den Oetelaar,SecretarislPenningmeester SSSV
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