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Doel van de stichting 
De activiteiten van de stichting betreffen het verlenen aan steun aan de stichting Moviera 
op terreinen waarvoor de middelen van de stichting ontbreken, dan wel voor activiteiten 
en projecten welke niet van overheidswege gesubsidieerd worden, alsmede voor andere 
activiteiten die vallen binnen de doelstelling van stichting Moviera. 
 
Activiteiten in 2020 
Giften: 
In 2020 heeft de stichting giften ontvangen van verschillende partijen.  
 
Net als in voorgaande jaren ontving het Steunfonds ook in 2020 van mevrouw B. Valeton 
een maandelijkse gift. Ook van de heer B. van het Hof ontvingen we vanaf augustus een 
maandelijkse gift, specifiek bestemd tegen mannenmishandeling. Verder ontvingen we 
donaties van TIAS Business School BV, CA Kolijn, Diaconie Hervormde Gemeente Heelsum 
Kietvietsdel, MJA Schmidt, OL Podlyesna en J. de Boer. €1.000,- ontvingen we vanuit de 
verkoop van mondkapjes tijdens de internationale campagne Orange the World. ByBorre 
Label, Chloë van der Well organiseerde een online sample sale en doneerde de opbrengst 
van € 525,33. Verder ontvingen we bijna € 12.000,- vanuit de verkoop van foto’s van 
vrouwen gemaakt door vrouwelijke fotograven, een actie georganiseerd in samenwerking 
met Kodak, door The Female Gaze. Van Stichting Het Cellenbroederhuis ontving het 
Steunfonds ook dit jaar een kerstgift voor cliënten van de locatie Nijmegen van € 1.000,-  
 
Geoormerkte giften met een specifiek doel voor individuele cliënten, ontving het 
Steunfonds net als vorig jaar van Stichting Noodhulp Utrecht en van Nationaal Fonds 
Kinderhulp. 
   

• Van het Fonds Welzijnswerk ontvingen we in april, direct na de start van de Corona 
pandemie in het kader van Digitaal Veilig In Verbinding nav Corona 10 i-pads, die 
we verdeeld hebben onder onze ambulante cliënten met kinderen die dit het hartst 
nodig hadden om op deze manier digitaal onderwijs te kunnen volgen.  

• Actiegroep Orange the World, Gemeente Culemborg organiseerde een kaartenactie 
waarbij kaarten en tekeningen werden gemaakt, als hart onder de riem voor onze 
clienten in de crisisopvang in Oosterbeek en in Utrecht 

• Wetac Battery Company, een totaalleverancier van batterijen en accu’s heeft in de 
zomer van 2020 een (mobiele) kinderboerderij in de tuin van locatie Oosterbeek 
neergezet. De kinderen konden heerlijk knuffelen met de beesten. Ook 
organiseerden zij later in de zomervakantie een ‘zomermiddag’ met een 
springkussen en een ‘ballonnen-clown’, waarna zij ook nog een knutselmiddag 
organiseerden.     

• Van Stichting Kinderpostzegels ontvingen we Warm Welkom Tassen voor onze 
kinderen in de crisispopvang locaties Oosterbeek en Utrecht. 

 
Aanvragen bij het Steunfonds.  
In 2020 zijn er 21 aanvragen voor ondersteuning binnengekomen, hiervan is er 1 
ingetrokken. Dit zijn er 10 minder dan voorgaande jaren. Maar 2 aanvragen komen uit 
Utrecht, de rest uit Gelderland. In Utrecht wordt meer gebruik gemaakt van lokale 
organisaties die financiële hulp bieden.   
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De toekomst van het Steunfonds. 
 
Begin 2021 wordt met het nieuwe bestuur en Eva Scholte een nieuwe, vereenvoudigde 
procedure besproken. Verder wordt in 2021 voor het projectplan “Inrichting” van de 2 
nieuwbouw locaties een beroep gedaan op het Steunfonds. In de toekomst zal het 
Steunfonds actiever gaan werven, dat wordt opgeschoven naar na de oplevering van deze 
locaties.  
 
Bijlage 1: 
Voor de volgende zaken is door het Steunfonds in 2020 een vergoeding/tegemoetkoming 
verleend. 

 
 
 
Eva Scholte 
Procuratiehouder 

Uitgaven 

2020

Nr. Locatie Omschrijving toekenning Bedrag

2020001 Gld Midden vergoeding 2 bewakingscamera's 178,00€                                     

2020002 Oosterbeek maandabonnement OV school zoon 104,50€                                     

2020003 Oosterbeek premie zorgverzekering 135,45 + leges 174 309,45€                                     

2020004 Oosterbeek legekosten IND € 174,- en advokaatkosten € 25,63 199,63€                                     

2020005 Apeldoorn urgentie winingbouwvereninging 150,00€                                     

2020006 Nijmegen /CR advokaat kosten 1.600,00€                                 

2020007 Utrecht reiskosten kinderen school Utrecht 658,20€                                     

2020008 Apeldoorn tandprothese 1.277,00€                                 

2020009 Utrecht advokaat kosten 291,00€                                     

2020010 Oosterbeek medicatie en kosten Irakese Ambassade 194,15€                                     

2020011 Oosterbeek 1e huur 665,36€                                     

2020012 Oosterbeek busabonnement kind naar school 78,00€                                       

2020013 Oosterbeek

transport scootmobiel van Moviera naar eigen 

woning 147,02€                                     

2020014 Oosterbeek rekening Eigen risico 216,24€                                     

2020015 Oosterbeek opslagkosten 400,00€                                     

2020016 Nijmegen 450,- kleding (150 p.kind) 650,- deurwaarder 1.100,00€                                 

2020017 Apeldoorn zoek geraakte "strippenkaart" Gem. Apeldoorn 225,00€                                     

2020018 Nijmegen/CR advokaat kosten 702,60€                                     

2020019 Apeldoorn weg lazeren tatoeages 1.500,00€                                 

2020020 Apeldoorn paardentherapie Aanvraag ingetrokken € 1.400,-

2020021 Nijmegen dubbele woonlasten 707,12€                                     

Totaal  €                              10.703,27 


