Stichting Teknophilos jaarverslag 2019
Stichting Teknophilos verstrekt hulp aan gehandicapte jongeren en aan ouders, verzorgers en
instellingen die hen vertegenwoordigen en steunen.
De Stichting heeft geen vermogen. Al het geld moet ieder jaar weer door acties worden ingezameld
om de aanvragen te kunnen ondersteunen.
De aanvragen komen meestal van sociaal werkers, gezinsvoogden, scholen of andere organisaties.
In de meer dan 65 jaar van haar bestaan heeft Stichting Teknophilos te maken gehad met grote
veranderingen in de samenleving. En steeds hebben we onze werkzaamheden hier goed aan aan
kunnen passen.
Recente ontwikkelingen hebben het werkveld van Teknophilos opnieuw ingrijpend veranderd. Zo is
door de invoering van de Jeugdwet de jeugdzorg in belangrijke mate overgeheveld naar de
gemeenten. Dit heeft geleid tot een reorganisatie van de jeugdzorg, soms zelfs tot stopzetting van
activiteiten en in ieder geval tot onduidelijkheid over taken, verantwoordelijkheden en financiering.
Deskundig personeel is weggegaan of van functie veranderd.
Door deze ontwikkelingen heeft het bestuur van Stichting Teknophilos dit jaar een periode van
herbezinning en heroriëntatie gestart, waarin de doelstelling, activiteiten en werkwijze van de
stichting worden herzien, om hierdoor beter aan te kunnen sluiten bij de eisen van de huidige
tijdgeest.
De belangrijkste financieringsbron van Stichting Teknophilos was de jaarlijkse bedelactie onder
Vrijmetselaren en Vrijmetselaarsloges in Nederland. Door de invoering van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) kan Teknophilos echter geen gebruik meer maken van het nationaal
adressenbestand van de Vrijmetselarij. Hierdoor is deze belangrijke financiële ader voor de stichting
voorlopig “opgedroogd” en moeten we op zoek naar andere bronnen van financiering van onze
activiteiten.
Door al deze ontwikkelingen zijn zowel de inkomsten als de uitgaven dit jaar beduidend lager dan in
het verleden.
U vindt deze gegevens in onderstaand financieel jaaroverzicht.
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Overzicht financiën 2019:
Saldo ING 1-1-2019
Ontvangen giften

Totaal

433,87 Gehonoreerde
aanvragen
1.160,90 Kosten
(Website, bankkosten,
internetkosten,
administratie)
Saldo ING 31-12-2019
1.594,77 Totaal

400,00
313,98

880,79
1.594,77

