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Inleiding 

In dit jaarverslag wordt verslag gedaan van de activiteiten van Jeugdhaven Charlois “’t Anker”. Deze 

stichting bestaat sinds 1954, maar de doelstelling is op 16 december 2016 gewijzigd. Vanaf dat 

moment is het uitvoerende werk overgenomen door Stichting Het Anker Charlois. 

De belangrijkste doelstelling is het beheren van het financiële vermogen, zodat ook op de langere 

termijn de tekorten in de exploitatiekosten van het werk van Stichting Het Anker Charlois gedekt zijn.  

Activiteiten 

In 2020 heeft de steunstichting stichting Het Anker Charlois €6.000,- gegeven. Vanaf 2017 is er 

€75.000,- belegd bij Oikocredit en hierover is dit jaar geen dividend ontvangen. Eveneens in 2017 

heeft Stichting Jeugdhaven Charlois “’t Anker” een hypotheekovereenkomst afgesloten ter bedrage 

van €75.000,- met Domos BV ten behoeve van de koop van de Carnisselaan door Domos. De looptijd 

is 10 jaar en we ontvangen 2 procent rente, zo ook in 2020. Na vijf jaar mag de hypotheek in 

gedeelten worden afgelost door Domos aan Stichting Jeugdhaven Charlois “’t Anker”.  

Het overige geld staat op een spaarrekening bij de Triodos bank, waarover geen rente is ontvangen in 

2020. 

Verhouding stichtingen Het Anker Charlois en Stichting Jeugdhaven Charlois ’t Anker  

Stichting Jeugdhaven Charlois ’t Anker biedt Stichting Het Anker Charlois de garantie op continuïteit 
door vermogen te beheren en uit te keren in dien nodig. 

Bestuur 

Het bestuur bestaat uit dezelfde personen als het bestuur van stichting Het Anker Charlois. Op 1 januari 
2020 bestaat het bestuur uit: 
M.A. Ouwens, voorzitter, per 5-2 algemeen adjunct 
Dhr. T. Verbeek, lid, per 5-2 voorzitter 
Mw. C. Huttinga-Hoogendijk, secretaris 
Dhr. P.R. Herwig, penningmeester 
Mw. G. den Hollander, lid 
Mw. M. Hubregtse, lid, tweede secretaris 
 
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het dagelijks 
bestuur vergadert voorafgaand aan de algemene vergadering. Alle leden van het bestuur doen het werk 
op vrijwillige basis. Het algemeen bestuur heeft in 2020 één keer schriftelijk vergaderd (22 april). 
 

 


