
Jaarverslag van de Sint Franciscus Stichting 2021 

 

Het jaar 2021 was het tweede jaar waarbij we hebben kunnen vaststellen dat het Covid-19 virus 

invloed heeft gehad op de Sint Franciscus Stichting. Het heeft opnieuw financiële consequenties met 

zich meegebracht, maar gelukkig geen onzekerheid inzake de continuïteitsveronderstelling. 

Sinds 2017 wordt de Willemshoeve door het horeca echtpaar Ad en Gerda Brak geëxploiteerd als 

professionele beheerders van het gebouw, tegen vergoeding van een huursom. Ten gevolge van het 

Covid-19 virus heeft het bestuur besloten gedeeltelijke kwijtschelding en huurvermindering te 

verlenen. Aan het pand van de Willemshoeve zijn in 2021 de benodigde onderhoudswerkzaamheden 

uitgevoerd. Deze uitgaven waren overeenkomstig voorafgaande besluitvorming van het bestuur. 

Het aantal aanvragen om projecten financieel te ondersteunen zijn ongeveer gelijk gebleven aan 

2020 en de toegezegde giften zijn deels uitgesteld naar 2022 in verband met annulering en/of 

uitstellen van projecten. 

Uit de bedankbrieven die we hebben mogen ontvangen van de diverse organisaties die hun gift 

hebben kunnen inzetten , blijkt opnieuw de waardering voor de ondersteuning die we ook in 2021 

hebben kunnen bieden aan kerkelijke, culturele en maatschappelijk relevante projecten. 

In 2021 hebben zich geen wijzigingen in de bestuurssamenstelling voorgedaan. In het afgelopen jaar 

heeft het bestuur vier keer vergaderd, deels fysiek en deels via Teams. Daarnaast zijn er door de 

bestuursleden werkzaamheden verricht vanuit hun specifieke bestuurstaak en is er verdere invulling 

gegeven aan het 100-jarig bestaan van de Stichting in 2022 en is er een start gemaakt met het 

vernieuwen van de website. 

Voor het jaar 2022 is het bestuur opnieuw voornemens zoveel mogelijk projecten die aan de criteria 

voldoen, in Woerden en omgeving financieel te ondersteunen. Verder worden er geen grote 

wijzigingen verwacht binnen de Stichting, wat niet weg neemt dat ook in 2022, de impact van het 

Covid-19 virus en de situatie in de wereld nieuwe gevolgen teweeg kunnen brengen voor de 

financiële situatie van de Stichting. De exploitatie en het onderhoud van de Willemshoeve blijven 

punten van aandacht. 

 

Woerden, 30-06-2022 

Het bestuur 


