Agenda Bestuur Stichting Standby Fonds met notulen en besluiten
Aanwezig: Jaap Steijling (secretaris), Piet Hein ten Bokum (penningmeester)
Afwezig: Sofie van der Eijk (voorzitter) wegens ziekte
Locatie: Aanlegsteeg 11, 3738 CZ Maartensdijk
Datum: 20 juni 2020
Agenda
1. Opening
2. Jaarverslagen en bestuurszaken
a. Verslag van het bestuur over 2019
b. Jaarrekening 2019
c. Bestuursopvolging
3. Bespreking nieuwe activiteiten in 2020
4. Vaststellen en publiceren van de jaarrekening
5. Sluiting
1. Opening
Jaap opent de vergadering omdat Sofie wegens ziekte niet kon komen. Na overleg bleek het ook niet
mogelijk via een video-verbinding deel te nemen.
2. Jaarverslagen en bestuurszaken
Verslag van het bestuur over 2019
In 2019 zijn voormalig voorzitter Bas van der Eijk, Sofie van der Eijk met professionele ondersteuning
van jurist Sanne Hitipeuw, van Legal Stuff een project gestart om de ANBI-status te verwerven voor
de missie van het Standby Fonds.
Per 5 juni 2019 is de ANBI-status aan het Standby Fonds verleend.
In 2019 heeft het Standby Fonds een project gedraaid met Stichting Doordewijks in Rotterdam om
mensen met een gedeeltelijke bijstandsuitkering te begeleiden naar een baan in de thuiszorg
waarmee zij volledig uit de bijstand konden komen. De Gemeente Rotterdam bood kandidaten aan
om trajecten te doorlopen. Een drietal kandidaten bleek bijna meteen zelfstandig werk te vinden na
aanmelding bij het project, een drietal kandidaten kon na een begeleid traject doorstromen naar een
reguliere baan. Daarna is de toestroom van kandidaten opgedroogd van zijde van de gemeente,
waardoor het project feitelijk een stille dood is gestorven.
Een belangrijke strategie om aan fondsen voor de missie te komen is het in licentie ter beschikking
stellen van het administratiesysteem waarin de inzet van vrijwilligers en deelnemers wordt
bijgehouden. Met enkele aanpassingen is dit administratiesysteem ook zeer bruikbaar voor de inzet
van freelance werkende vrije werkers van Werk Standby. Met Werk Standby is een overeenkomst
gesloten waarin is afgesproken dat Werk Standby 80% van haar restwinst aan het Standby Fonds
betaalt als vergoeding voor de licentie. Het is Werk Standby toegestaan om op eigen kosten het
administratiesysteem verder te ontwikkelen, maar alle nieuwe modules en aanpassingen vallen
middels natrekking direct onder de door het Standby Fonds verstrekte licentie. Werk Standby is
verplicht haar commerciële activiteiten niet in strijd met de missie van het Standby Fonds uit te
voeren.
Jaarrekening
Er is sprake van een verlengde jaarrekening van oktober 2018 tot 1 januari 2020. Door het uitbreken
van de Coronacrisis juist op het moment dat alle stukken bij de accountant zouden worden ingediend
is de jaarrekening nog niet voldoende gereed om deze te kunnen vaststellen; uitstel moet worden
aangevraagd. Besluit: bestuur kondigt gemotiveerd uitstel aan wegens de Coronacrisis

Bestuursopvolging
Voorzitter Sofie van der Eijk is enkele maanden ziek waardoor is nagegaan over zij moet worden
opgevolgd in het bestuur. Daarnaast bleken afgelopen maanden Jaap en Piet Hein niet voldoende in
staat om zaken zoals de jaarrekening tijdig in orde te krijgen. Een analyse van de afgelopen maanden
wijst uit dat het ging om ongelukkige omstandigheden die vrijwel allemaal door de Coronacrisis zijn
veroorzaakt en dat de verwachting is dat de tweede helft van 2020 veel minder problemen zal geven.
Vooralsnog kan het huidige bestuur ongewijzigd verder gaan, de statutaire termijnen voor
bestuurswisseling zijn nog helemaal niet aan de orde.
3. Bespreking nieuwe activiteiten 2020
In de eerste helft van 2020 zijn door een combinatie van een gebrek aan middelen (Werk Standby
maakt nog geen winst en investeert fors in ons systeem) en de Coronacrisis geen nieuwe activiteiten
opgestart. Er is wel veel genetwerkt door Jaap wat onder andere geresulteerd heeft in de oprichting
van een nieuwe stichting WSB Facilities. Deze stichting is er op gericht alle faciliteiten te verzorgen
die mensen nodig kunnen hebben om daadwerkelijk deel te kunnen nemen in
werkervaringstrajecten, zoals vervoer, huisvesting, training, werkmiddelen en sociaal-juridisch
advies. Er zijn projecten mogelijk waarbij met deze stichting een FFI-overeenkomst wordt gesloten,
waarmee ook de bij dat project gemoeide vennootschapsbelasting naar het Standby Fonds kan
worden overgemaakt.
Er zijn Vrienden van het Standby Fonds die overwegen onroerend goed aan te schaffen waarop het
Standby Fonds diverse duurzame werkervaringsprojecten kan starten.
4. Vaststellen en publiceren van de Jaarrekening 2019
Dit is helaas om bij punt 2 genoemde reden niet mogelijk. Het besluit om uitstel wegens Corona dient
wel op de website gepubliceerd te worden voor 1 juli 2020.
5. Sluiting
Jaap sluit de vergadering.

