Verkort jaarverslag 2021 van de Stichting voor Sociale en Maatschappelijke Belangen
In het jaar 2021 is van de in bezit zijnde landerijen weer de pacht, erfpacht en jachtrecht ontvangen.
Volgens de statuten ondersteunt SMB organisaties welke een sociaal of algemeen maatschappelijk
doel in de voormalige gemeente Middelharnis nastreven. Het college beslist (al dan niet op aanvraag)
of en hoeveel subsidie aan een bepaalde organisatie wordt verstrekt.
Als gevolg van Covid-19 zijn veel activiteiten niet doorgegaan, toch hebben we in het jaar 2021 de
volgende subsidieverzoeken aan de volgende organisaties gehonoreerd:
- Stichting Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis;
- St. Kairos
- Lionsclub GO
Ter ondersteuning van de Stichting Behoud Beugsloep MD10, Stichting Goed voor Goed en Stichting
Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis is er per balansdatum een aan deze stichtingen verstrekte
lening. Het resterende deel van de exploitatie komt ten goede aan de voorziening
monumentenbehoud.
Beleid 2022
De stichting heeft een meerjarig beleidsplan, deze zal uiterlijk 2023 worden geactualiseerd. De
stichting bezit momenteel ruim 50 hectare in pacht uitgegeven landbouwgrond en 27 hectare in
erfpacht uitgegeven gronden. Door de stichtingen zijn ook gelden uitgeleend aan “Goed doel”
bestemmingen. Hiervoor is voor een groot deel hypothecaire zekerheid ontvangen.
Deze en ontvangen bijdragen van Stichting Monumentenbehoud zullen weer voor goede doelen en
behoud monumenten worden ingezet in 2022.
Gezien onze huidige positie heeft het bestuur een heroriëntatie opgestart. Inmiddels wordt een
belangrijk deel van onze doelstelling immers opgepakt door particulieren: het opknappen van oude
panden. Vandaar dat meer geconcentreerd en maatschappelijk de doelstelling wordt ingevuld. Een
van onze grotere “Goed doel” projecten is Stichting Menheerse Werf. In het verleden zijn daar
aankopen mede gefinancierd, is geholpen met werkkapitaal en wordt nu mee gedacht over de
volgende fase.
Rondom de Menheerse Werf zijn mooie plannen in ontwikkeling, die maatschappelijk gewenst zijn,
maar rendement-technisch, in de aanvangsfase, om hulp vragen. Vanuit het sociaal-maatschappelijk
belang precies onze taak.
Bestuur
De bestuurssamenstelling aan het einde van het jaar 2021 is als volgt:
- L. van Nimwegen, voorzitter
- A. Groenendijk, vice-voorzitter
- Ph. Van den Berg, lid
- S.L. Visser, secretaris / penningmeester
- A.J. Wesdorp, lid
- A.J. Smits, lid
Beloningsbeleid
De bestuursleden van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.
Balans per 31 december 2021

De balans per 31 december 2021 is opgenomen in de bijlage
Staat van baten en lasten over 2021
De rekening van baten en lasten over 2021 is opgenomen in de bijlage. Het saldo van de rekening van
baten en lasten over 2021 is nihil.

