Jaarverslag 2013 van de Sint Franciscus Stichting
Het jaar 2013 is voor de Sint Franciscus Stichting succesvol verlopen.
De bezetting van de Willemshoeve is licht achtergebleven in vergelijking met 2012. De beleggingen
hebben tot tevredenheid gerendeerd en de Stichting heeft kunnen profiteren van het herstel dat zich
in 2013 op de beurs heeft voorgedaan.
De kosten zijn in 2013 goed onder controle gebleven.
Aan het pand van de Willemshoeve behoefden in 2013 geen grote onderhoudswerkzaamheden te
worden uitgevoerd. Wel zijn de sloten rondom het terrein van de boerderij in 2013 uitgebaggerd. Om
niet jaarlijks met wisselende onderhoudskosten geconfronteerd te worden, heeft het bestuur
besloten om met ingang van 2013 een onderhoudsvoorziening te gaan vormen. In dit boekjaar heeft
de eerste dotatie aan de voorziening plaatsgevonden.
Ook in 2013 heeft de Sint Franciscus Stichting weer veel kerkelijke, culturele en maatschappelijk
relevante projecten in Woerden en omgeving financieel kunnen ondersteunen. Uit de bedankbrieven
die de Stichting bereiken, blijkt dat er veel waardering is voor de ondersteuning die de diverse
organisaties ontvangen.
In 2013 hebben zich geen wijzigingen in de bestuurssamenstelling voorgedaan. In het afgelopen jaar
heeft het bestuur vier keer vergaderd. Daarnaast zijn er door de bestuursleden veel werkzaamheden
verricht vanuit hun specifieke bestuurstaak.
Ook het personeelsbestand is niet gewijzigd ten opzichte van 2012. Wij willen de medewerkers
bedanken voor de inzet en betrokkenheid waarmee ze ook dit jaar weer hun werkzaamheden voor
de Stichting hebben verricht.
Het jaar 2014 zal in het teken staan van de verhuizing van het kantoor van de Stichting naar het
nieuwe gebouw van Weddesteyn. De werkomgeving van de administratief en secretarieel
medewerkster zal hiermee aanzienlijk verbeteren. Ook voor het jaar 2014 is het bestuur voornemens
om zoveel mogelijk projecten die aan de doelstelling voldoen in Woerden en omgeving financieel te
ondersteunen.
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