Verantwoording over het jaar 2018
Promotieactiviteiten
St. Vrienden van Saron is tijdens het landelijk Pinksterconferentie-weekend van St. Opwekking te Biddinghuizen
met een Saron-promotiestand vertegenwoordigd geweest. Verder is er op verschillende wijze aandacht gegeven
aan het versterken van de band met de Saron-vriendenkring/achterban waaronder met de Gebedsgroep te Balk(Fr.)
Meerjarenbeleidsplan 2018 – 2021 Het Meerjarenbeleidsplan 2018-2021 is in één van de bestuursvergaderingen van
St. Vrienden van Saron éénstemmig aangenomen en daaropvolgend geplaatst op onze website. In dit beleidsplan
wordt inzicht gegeven in de werkwijze waarop het bestuur van St. Vrienden van Saron haar doelstelling tracht te
bereiken en het is tevens van belang voor de ANBI-status.
Bestuur:
In september 2018 heeft dhr. J. ’t Hart(penningmeester) na 6 jaar zijn taak trouw te hebben vervuld, afscheid
genomen van het bestuur, die nu (weer) bestaat uit drie personen. De taak van penningmeester wordt (tijdelijk)
vervuld door de secretaris Norton de Jong.
Ondersteuning op geestelijk vlak:
Na een 4 jaar durende rechtszaak tegen de leiding en het managementteam van Saron kwam er op 10 juli 2018 door
de rechtbank te Almelo een volledige vrijspraak van alle aanklachten. Tijdens de laatste 10 zittingsdagen van dit
proces in de rechtbank te Almelo waren er vanuit verschillende Saron-geledingen steeds vertegenwoordigers op de
publieke tribune aanwezig waaronder ook vanuit St. Vrienden van Saron, ter ondersteuning van de aangeklaagden.
Helaas is het OM in hoger beroep gegaan. In de maanden daaropvolgend werd totaal onverwachts het faillissement
van Zorgroep Saron uitgeroepen. In dit heftige en diep ingrijpende gebeuren hebben wij als bestuur Stichting
Vrienden van Saron getracht naar eer en geweten zoveel mogelijk geestelijke ondersteuning te geven, waar nodig
ook in praktisch en financieel opzicht. In september en eind oktober zijn vanwege deze voor Saron ingrijpende en
veranderende gebeurtenissen twee Saron-informatiebrieven verzonden naar de Saron-vriendenkring/achterban.
Financiële ondersteuning
Het budget voor de jaarlijkse cliënten-ondersteunende bijdrage is in verband met het faillissement in september van
Zorggroep Saron en de daaropvolgende toegekende en gemaakte doorstart door Saron Zorgverlening toegevoegd
aan de gedane ondersteuningslening vanuit onze stichting aan Saron Zorgverlening. De gelden die daarvoor nodig
waren zijn opgebracht door de Saron-vriendenkring/achterban, door enkele bedrijven en investeerders (zie ook
Financieel Jaaroverzicht 2018). Hiervan hebben we een geldlening kunnen verstrekken van €300.000,- euro aan de
Stichting Saron Zorgverlening tegen 3% rente, die dit weer heeft aangewend om Stichting Zorggroep Saron te
kunnen kopen van de curator. De geldlening is uitsluitend aangewend voor het overnemen van de activiteiten van
het failliet gegane Stichting Zorggroep Saron om haar activiteiten ongewijzigd voort te zetten en daarmee de zorg
voor cliënten te kunnen blijven waarborgen.
Wel zijn er in het najaar een aantal specifieke giften voor cliënt-ondersteunende hulp en activiteiten
binnengekomen en deze zijn daarvoor ingezet.
De kosten van beheer en administratie zijn in 2018 zo hoog geworden, doordat er veel meer promotionele
activiteiten nodig waren t.b.v. de doorstart na het faillissement. Hierdoor zijn er ook veel meer reiskosten gemaakt
dan anders door de voorzitter. Bovendien was het noodzakelijk professionele hulp in te schakelen om alles in goede
banen te kunnen leiden.
Financiële ondersteuning De Ark

Er is geen financiële ondersteuning geweest, mede omdat vanaf het late najaar 2018 door de veranderingen op
Saron de Ark weer zelfstandig verder is gegaan als Christelijk Conferentie Centrum.

Inkomsten :
Onze ondersteunende activiteiten zijn met name in najaar van 2018 breed gedragen door een groot aantal Saronbetrokken mensen door middel van veel giften en enkele bedrijven die een belangrijke basis vormen voor de
inkomsten. Er zijn 2 lening verstrekkers (L1 €170.000 en L2 €15.000,-) die bij elkaar €185.000,- euro aan Stichting
Vrienden van Saron hebben geleend tegen 3% rente. In 2018 hebben we al €10.000,- euro vooruit betaald op de
aflossing
Via de post legaten is er in 2018 Euro 1500,= ontvangen.
Grote dank voor alle intens betrokken mensen van Saron die met hart en ziel verbonden zijn met het bijzondere
werk wat de HEERE al 48 jaar door Saron heen heeft mogen doen.
.
Laatste ontwikkelingen :
Op 12 april 2019 kregen wij het teleurstellende bericht dat Stichting Saron Zorgverlening failliet was verklaard. Door
dit dramatische feit lijkt vooralsnog dat wij weinig tot niets van het geleende geld terug krijgen en wij niet weten of
we de aflossing van de ontvangen leningen, verstrekt aan ons, in de toekomst nog kunnen blijven voldoen. Het
bestuur van de Stichting Vrienden van Saron zet alle mogelijke en geoorloofde middelen in om dit geld weer terug te
krijgen.

