
 

 

Bestuursverslag Leonardus Stichting 2020 
 
Algemeen  
In 2020  heeft de stichting haar ombuiging van doelstelling & activiteiten, bestuur en statuten voltooid. De uit de 
nieuwe statuten blijkende doelstelling is geëffectueerd door onder meer innovatie op activiteiten. Dit 
activiteitenplan is in 2020 geheel uitgerold met een voor de stichting aantrekkelijk maatschappelijk resultaat. De 
organisatiestructuur is ongewijzigd alsmede de samenstelling van de Raad van Toezicht. In het bestuur hebben we 
versterking gekregen van Mw. Adolfsen als lid van het bestuur we hebben een assistent voor het bestuur 
aangesteld.  
 
Speerpunten bestuur  
De focus van de stichting ligt in 2020 op onderwijs en geloofsgemeenschappen. Zo hebben we projecten voor 
jongeren in het onderwijs geïnitieerd en financieel gesteund. Zoals vorig jaar aangekondigd hebben we 
theaterproductie van en voor jongeren gefinancierd alsmede  projecten gericht op ‘bildung’. We hebben de 
relevantie en noodzaak hiervan getoetst aan ca. 50 professionals uit de doelgroep. Wij zijn gelukkig met de 
uitkomsten waardoor we ons de komende jaren op soortgelijke projecten voor onze doelgroepen kunnen focussen.  
De vindbaarheid en identiteit van de stichting blijft een aandachtspunt. Door de corona-situatie hebben we 
aanmerkelijk minder activiteiten kunnen ontwikkelen dan gepland. Met name bij geloofsgemeenschappen. Dit 
loopt vermoedelijk door tot eind 2021. Dat is een tegenvaller waardoor een aantal plannen uitgesteld moeten 
worden. Er blijven wel projecten lopen maar de groei van ons maatschappelijke netwerk en relaties blijft hierdoor 
wat achter.  
 
Financiën 
Wij financierden in 2020 substantiële projecten en we hebben schenkingen gedaan. De voorbereidingen hiervan 
lagen in de afgelopen jaren. Mede door deze gunstige uitkomsten van projecten kan het bestuur meer  aandacht 
besteden aan soortgelijke projecten en verspreiding van deze maatschappelijke instrumenten in onderwijs en 
elders. In 2021 zullen we onze focus herijken en waar gewenst verder aanscherpen.  
 
Omvang en functie van het besteedbare vermogen  
De Stichting heeft verder geen noemenswaardige (financiële) verplichtingen en gelet op de huidige liquiditeits- en 
vermogenspositie is de stichting financieel gezond.  
 
Effecten coronavirus  
Zoals reeds genoemd hebben de besluiten van de overheid aangaande sociale omgang en openbare orde vanwege 
het coronavirus flinke gevolgen voor onze activiteiten, maar in mindere mate voor de projecten die wij 
financierden. Het treft vooral onze bekendheid en onze netwerken, daar zullen we, na de ‘openstelling’ van de 
samenleving met hernieuwde energie aan werken.   
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