Jaarverslag 2021

Fonds Gezinshereniging

Doelstelling
Het Fonds Gezinshereniging is een noodfonds met als doel statushouders in de regio
Dinkelland, Oldenzaal en Losser te ondersteunen in situaties waarin noodzakelijke reiskosten
ontstaan in het kader van gezinshereniging (volgens bepaling Immigratie en Naturalisatie
Dienst). Het Fonds Gezinshereniging heeft geen winstoogmerk. Het Fonds Gezinshereniging
stelt een renteloze lening ter beschikking aan statushouders, binnen de grenzen van de
doelstelling.
Organisatie en samenstelling
Het fonds was tot 1 oktober 2019 onderdeel van Stichting Palet. Nu deze stichting onderdeel
is geworden van Stichting Impuls, valt het fonds hier ook onder. Voor obligatiehouders en
statushouders verandert er niets.
Het Fonds Gezinshereniging wordt beheerd door een commissie, bestaande uit minimaal 3
leden. Tot 1 oktober 2019 werden deze leden aangewezen door het bestuur van Stichting
Palet, Oldenzaal. Na de overgang van Stichting Palet naar welzijnsorganisatie Impuls, valt de
commissie, onder verantwoordelijkheid van welzijnsorganisatie Impuls te Oldenzaal. De leden
voeren deze functie als vrijwilligers uit.
In de commissie hebben zitting:
 mevr. C. Grobbee, voorzitter
 dhr. A. Koehorst, penningmeester
 mevr. J. Hendriks, lid
De commissie legt verantwoording af aan directie van Impuls vertegenwoordigd door mevr.
A. ten Dam, directeur/bestuurder.
Activiteiten 2021
In 2015 is de behoefte ontstaan aan het realiseren van een onafhankelijk Fonds
Gezinshereniging vanuit de Stichting Palet. Vanaf 2015 heeft het fonds donaties ontvangen
vanuit verschillende inzamelingsacties. Op 1 oktober 2016 is een start gemaakt met het
verkopen van obligaties. De verkoopperiode liep tot 1 april 2017. Particulieren hebben
daarmee de mogelijkheid om geld beschikbaar te stellen door obligaties te kopen. Jaarlijks
wordt één vijfde deel van de obligaties uitgeloot en terugbetaald aan de koper, beginnende
op 1 april 2018.
Er zijn in totaal 192 obligaties verkocht. Tot en met 2021 zijn 53 en een halve obligatie afgelost.
88 en een halve obligatie zijn als donatie aan het fonds geschonken. 25 obligaties zijn nog af
te lossen, maar de eigenaar kan nog tot april 2022 aangeven of hij het bedrag terug wil, dan
wel als donatie aan het fonds schenkt. Op 1 januari 2022 resteren nog 24 obligaties.
Promotie
Dit jaar was er geen aanleiding voor promotionele activiteiten.
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Aantal statushouders dat een beroep op een lening heeft gedaan:
2016: 2 gezinnen (7 personen, die met onze hulp met hun gezin werden herenigd)
2017: 7 gezinnen (27 personen)
2018: 4 gezinnen (20 personen)
2019: 1 gezin (8 personen)
2020: geen leningen verstrekt
2021: 3 gezinnen (9 personen)
Jaarrekening 2021
Saldo per 1 januari 2021

Ontvangen aflossingen
Bankkosten
Verzilverde
obligaties
Overlopende post 2020
Verstrekte leningen 2021
Overlopende post 2021/2022

15691,48
Inkomsten
€ 2.596,08
€

68,04

€ 500,00
€ 200,00
€ 3.900,00
€ 1.600,00
€ 2.596,08

Saldo 31 december 2021

Uitgaven

€ 6.268,04

€ 12.019,52

Plannen 2022
Op dit moment lopen nog 5 leningen waarop maandelijks wordt afgelost. De hoogte van de
leningen varieert, maar op basis van onze ervaringen in de afgelopen jaren, achten wij het
mogelijk de komende vier jaren gemiddeld 4 leningen per jaar te kunnen verstrekken. Als blijkt
dat er meer aanvragen worden verwacht, onderneemt het fonds in 2022 acties om inkomsten
te verwerven.
Op 1 april 2022 wordt de vijfde en daarmee laatste tranche van obligaties aan de houders
aangeboden ter uitbetaling. In 2022 ontvangen alle obligatiehouders een brief van het fonds
met het jaarverslag. Voortaan wordt het jaarverslag gepubliceerd op de website van Impulsonderdeel Palet (www.impuls-oldenzaal.nl)
Tot slot spreken wij onze dank uit aan alle obligatiehouders en sponsoren voor hun steun in
de afgelopen jaren. Dankzij u hebben veel gezinnen zich herenigd en kunnen wij onze
werkzaamheden ook in de toekomst voortzetten.

Namens het Fonds Gezinshereniging, 26 januari 2022
Cathelijne Grobbee
Jeannette Hendriks
Antoon Koehorst
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