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Stichting Vrienden van Vanboeijen

1 Bestuursverslag 2017
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Stichting Vrienden van Vanboeijen

1.1 Doelstellingen van de Stichting Vrienden van Vanboeijen
De Stichting Vrienden van Vanboeijen zet zich in voor alle extra voorzieningen die
een positieve invloed hebben op de ontwikkeling en de kwaliteit van leven van de
cliënten van Vanboeijen. Uitgangspunt is dat de zaken die worden ondersteund niet
kunnen worden gerealiseerd uit het reguliere zorgbudget van de cliënten. Doel is
ook om de bijdragen aan zoveel mogelijk cliënten ten goede te laten komen.

1.2 Activiteiten verslagjaar
In 2017 heeft het bestuur pas op de plaats gemaakt aangaande de
professionalisering van de fondsenwerving van de Vrienden.
In 2018 heeft het bestuur als doel nog te realiseren:
• organisatie: functieomschrijving Vrienden Ondersteuner en inbedding in
organisatie.
• governance: helderheid scheppen over de bestuurlijke verhoudingen tussen
Vanboeijen en Vrienden van Vanboeijen.
Het bestuur heeft in 2017 drie keer vergaderd, naast andere contacten en
activiteiten.
Wensenweek
In 2017 is er in juni een Wensenweek en bijbehorende gala georganiseerd. Veel
teams van zowel Wonen als Dagbesteding hebben de kans benut om met een
aanvraag een wens te honoreren. De wensen waren ook dit jaar weer zeer divers.
Verworven middelen
Naast financiële middelen heeft de stichting ook materiaal, mankracht en expertise
geworven.
Tijdens de Asser Uitdaging/MVO Beursvloer zijn er een groot aantal afspraken over
en weer tot stand gekomen, met name ten aanzien van kortingen op aangevraagde
materiele wensen. Rondom het Boeijende Wensen gala hebben materiële
schenkingen en fikse kortingen van bedrijven en particulieren er toe bij gedragen dat
er budget over bleef om meer dan geplande wensen waar te maken.
Financiële analyse
Over het boekjaar 2018 is een negatief resultaat behaald van € 31.949. Dit wordt
veroorzaakt doordat Stichting Vrienden Vanboeijen dit jaar minder eenmalige
donaties heeft ontvangen. Tevens ontvangt Stichting Vrienden Vanboeijen geen
donatie meer vanuit het zorgondersteuningsfonds, deze daling wordt in boekjaar
2018 nog opgevangen door de eenmalige uitkering vanuit de escrow overeenkomst
voor de verkoop van de deelneming 2Care4 BV in boekjaar 2013. Stichting
Vrienden Vanboeijen heeft een solvabiliteit van 98% en een liquiditeit van 8,3. Deze
kengetallen zijn positief en bieden voldoende basis voor het opvangen van een
negatief resultaat.
Risicoparagraaf
Het grootste risico dat Stichting Vrienden Vanboeijen signaleert betreft een daling
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1.3 Toekomstparagraaf
Er is besloten om structureel een bedrag te blijven toekennen van € 5.000 ter
beschikking te stellen aan de vrijetijdscoaches. Hiermee kunnen kleine wensen van
woonlocaties worden ingevuld. Mits voldaan aan voorwaarden zal dit jaarlijks
toegekend worden.

1.4 Algemene gegevens Stichting
De Stichting Vrienden van Vanboeijen is op 5 april 2005 ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel te Assen onder dossiernummer
41019073.

1.5

Bestuursstructuur

De samenstelling van het Bestuur van Stichting Vrienden van Vanboeijen was per
31 december 2017:
Naam

Functie

Woonplaats

Dhr. J. Jongmans

Voorzitter

Assen

Mw. B. Tibbe-Westendorp

Penningmeester

Assen

Dhr. M. Boom

Secretaris

Meppel

Dhr. J. Sprangers

Lid

Assen

Mw. M. Baptist

Lid

Zuidlaren

Het bestuur van Stichting Vrienden van Vanboeijen werd ondersteund door
mevrouw Christine Prins, fondsenwerver, werkzaam bij Vanboeijen.

1.6

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Het Bestuur van de Stichting Vrienden van Vanboeijen heeft de jaarrekening over
het jaar 2017 opgemaakt en vastgesteld op 12 februari 2019.

kpmg

KPMG Audit
Document waarop ons rapport
1462291/19X00162596RN d.d.

12 februari 2019
(mede) betrekking heeft.
KPMG Accountants N.V.

5

Stichting Vrienden van Vanboeijen

2 Jaarrekening 2017
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2.1 Balans
(vóór resultaatbestemming)
31 december 2017

31 december 2016

75.000

75.000

Vorderingen en overlopende activa

112.742

193.663

Liquide middelen

494.797

437.774

682.539

706.437

(in hele euro’s)
Vaste activa
Financiële vaste activa
Vlottende activa

Eigen vermogen
Algemene reserve

700.932

699.075

Onverdeeld resultaat

-31.949

1.857

Kortlopende schulden en overlopende
passiva

668.983

700.932

13.556

5.506

682.539

706.437
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2.2 Staat van baten en lasten
(in hele euro’s)

2017

2016

Baten:
Vrienden donaties:
Boezemvrienden
Vrienden (jaardonaties)
Eenmalige donaties

8.914

9.945

0

145

4.330

8.365
13.244

18.455

Overige bijdragen:
Fondsen
Overige baten

0

50.000

43.288

3.041

Totaal baten

43.288

53.041

56.532

71.496

Lasten:
Algemene kosten

6.266

5.004

Kosten activiteiten

82.388

66.138

Totaal lasten
Saldo voor financiële baten en lasten

88.654

71.142

-32.122

354

Financiële baten en lasten:
Financiële baten

Saldo van baten en lasten

173

1.504
173

1.504

-31.949

1.857

-31.949

1.857

Voorstel bestemming saldo van baten en
lasten:
Toevoeging/onttrekking aan:
Algemene reserve
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2.3 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2017
Algemeen
De stichting Vrienden van Vanboeijen (‘de stichting’), gevestigd te Assen op het
adres Eemland 1, is een stichting en is ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 41019073.
De voornaamste activiteiten van de stichting bestaat uit het beheren van donaties
en giften en deze in te zetten voor het welzijn van de cliënten.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2017, dat is geëindigd op
balansdatum 31 december 2017.
Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de
Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen “C1 Kleine organisaties zonder
winststreven”.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en
de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in
de verdere grondslagen.
Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Vergelijkende cijfers
De vergelijkende cijfers zijn waar nodig geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met
het boekjaar van de jaarrekening mogelijk te maken.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de
resultaatbepaling
Algemeen
Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders
vermeld in de verdere grondslagen.
Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de
toekomstige economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien en het actief
een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt,
maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.
Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de
KPMG Audit
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aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als
niet in de balans opgenomen verplichtingen.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als
een transactie niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit
met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin
aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is
van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de
economische voordelen en risico’s die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen
voordoen, en niet op voordelen en risico’s waarvan redelijkerwijze niet te
verwachten is dat zij zich voordoen.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een
transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen
en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan
een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval
direct in de winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele
voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie.
Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het opnemen van
activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit
vermeld.
Een actief en een verplichting worden gesaldeerd als de stichting beschikt over een
deugdelijk juridisch instrument om het actief en de verplichting gesaldeerd af te
wikkelen en de stichting het stellige voornemen heeft om het saldo als zodanig netto
of simultaan af te wikkelen.
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handelsen overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige
financieringsverplichtingen, afgeleide financiële instrumenten (derivaten),
handelsschulden en overige te betalen posten. In de jaarrekening zijn de volgende
categorieën financiële instrumenten opgenomen: handelsportefeuille, overige
vorderingen en overige te betalen posten.
Baten worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen wanneer een
vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een
vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft
plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten
worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel,
samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een
verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden
vastgesteld.
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij
betrekking hebben.
Presentatie- en functionele valuta
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, wat tevens de functionele valuta is
van de stichting
kpmg
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Financiële vaste activa
Overige financiële vaste activa
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde,
inclusief transactiekosten (indien materieel). Na eerste verwerking vindt waardering
plaats tegen geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio
en transactiekosten, is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde
van de vorderingen, onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde,
inclusief transactiekosten (indien materieel). Na eerste verwerking vindt waardering
plaats tegen geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio
en transactiekosten, is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde
van de vorderingen, onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.
Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
inbaarheid van de vorderingen.
Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien liquide
middelen niet ter vrije beschikking staan, wordt hiermee rekening gehouden bij de
waardering.
Liquide middelen die naar verwachting langer dan 12 maanden niet ter beschikking
staan van de stichting, worden gerubriceerd als financiële vaste activa.
Eigen vermogen
Financiële instrumenten die op grond van de juridische realiteit worden aangemerkt
als eigenvermogensinstrumenten, worden gepresenteerd onder het eigen
vermogen.
Financiële instrumenten die op grond van de juridische realiteit worden aangemerkt
als een financiële verplichting, worden gepresenteerd onder schulden. Rente,
dividenden, baten en lasten met betrekking tot deze financiële instrumenten worden
in de staat van baten en lasten verantwoord als kosten of opbrengsten.
Op basis van besluitvorming door het bestuur wordt binnen het vermogen van de
stichting ultimo boekjaar onderscheid gemaakt tussen bestemd en vrij vermogen.
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële
waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is van agio of disagio en
transactiekosten, is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van
de schuld.
kpmg
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Opbrengstverantwoording
Ontvangen bijdragen
De opbrengsten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Als opbrengsten worden de bedragen verwerkt die de rechtspersoon voor eigen
rekening ontvangt.
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten en rentelasten en soortgelijke kosten
Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening
houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost. Rentelasten
en soortgelijke lasten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren.
Gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per
balansdatum en die blijken tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening
worden verwerkt in de jaarrekening.
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per
balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen
van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening,
worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de
jaarrekening.
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2.4 Toelichting op de balans
Financiële vaste activa
De financiële vaste activa bestaat uit een langlopende vordering van €75.000 (2016:
€75.000) op Stichting Vanboeijen. De vordering is ontstaan uit de verkoop van
aandelen waarbij Stichting Vanboeijen de schuld voor 10 jaar erkend, tot en met 15
juni 2026. Er is geen sprake van rente- of aflossingsverplichtingen.
Vorderingen en overlopende activa
Alle vorderingen hebben een looptijd van korter dan 1 jaar. De opbouw van de
vorderingen ultimo boekjaar is als volgt:
(in hele euro’s)
Debiteuren
Rekening courant met Stichting Vanboeijen
Overlopende activa
Overige vorderingen en overlopende activa

31 december 2017

31 december 2016

780

1.080

111.962

190.936

0

1.647

112.742

193.663

Debiteuren
Het debiteurensaldo ultimo 2017 bestaat grotendeels uit vorderingen van
sponsorbijdragen. Er is geen voorziening voor dubieuze debiteuren opgenomen.
Rekening courant Stichting Vanboeijen
Over de rekening courant met Stichting Vanboeijen is in het lopende boekjaar geen
rentevergoeding berekend. Via de rekening courant worden onder andere de
exploitatiekosten door Stichting Vanboeijen verrekend.
Liquide middelen
De opbouw ultimo boekjaar is als volgt:
(in hele euro’s)
Spaarrekening

31 december 2017

31 december 2016

417.184

416.757

Rekening courant

77.613

21.017

Liquide middelen

494.797

437.774

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
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Eigen vermogen
Mutaties in het eigen vermogen voor het verslagjaar 2017:
(in hele euro’s)

Stand per

Stand per

Mutaties

1-1-2017

31-12-2017
Vermogens
bestemming

Resultaat

699.075

1.857

-

700.932

1.857

-1.857

-31.949

-31.949

700.932

0

-31.949

668.983

Boekjaar

Kapitaal
Algemene reserve
Onverdeeld resultaat
Totaal eigen vermogen

In de bestuursvergadering is besloten het onverdeeld resultaat over 2016 toe te
voegen aan de algemene reserve.
Aan de bestuursvergadering zal worden voorgesteld het negatieve resultaat over
2017 van EUR 31.949 ten laste te leggen aan de algemene reserve.
Kortlopende schulden en overlopende passiva
De kortlopende schulden en overlopende passiva hebben een looptijd van korter
dan 1 jaar. De kortlopende schulden enoverlopende passiva bestaan uit de
volgende posten:
31 december 2017

31 december 2016

Kortlopende schulden
Te betalen accountantskosten

4.235

2.185

Overlopende passiva
Vooruitontvangen bedragen

9.321

3.321

13.556

5.506

(in hele euro’s)

Totaal kortlopende schulden en
overlopende passiva

Vooruitontvangen bedragen
De vooruitontvangen bedragen betreft giften voor de wensenweek 2018 en
opbrengsten speeltoestellen uit 2014 wat in 2018 wordt besteed aan nieuwe
woningen kind en jeugd.
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

Eenmalige donaties
De specificatie van de eenmalige donaties is als volgt:
(in hele euro’s)

2017

2016

Eenmalige donaties
Eenmalige gift

2.000

3.000

Schenking nalatenschap

2.000

5.000

330

365

Overig

4.330

8.365

Fondsen en subsidies
De specificatie van de fondsen is als volgt:
(in hele euro’s)

2017

2016

Fondsen
Zorgondersteuningsfonds

0

50.000
0

50.000

In 2011 is de overkoepelende organisatie waar Stichting Vanboeijen deel van
uitmaakte opgehouden te bestaan. De positieve financiële uitkomst hiervan heeft
geresulteerd in een zgn. Zorgondersteuningsfonds. Dit fonds keert vanaf 2012
gedurende 5 jaar een bedrag van EUR 50.000 uit aan de deelnemende instellingen,
waaronder Stichting Vanboeijen. Deze bijdrage wordt verantwoord bij de Stichting
Vrienden van Vanboeijen. Besloten is om deze bijdrage te gebruiken om de wensen
van de Wensenweek te betalen. In 2016 heeft de laatste ontvangst van €50.000
plaats gevonden.
Overige baten
De specificatie van de overige baten is als volgt:
(in hele euro’s)

2017

2016

Overige baten
Baten 2Care4 BV - escrow
Bijdrage Stichting VanBoeijen wensengala

37.305

3.041

5.983

0
43.288

3.041

De deelneming 2Care4 BV is verkocht in 2013. Er bestonden nog rechten uit een
escrow-overeenkomst als gevolg hiervan. Op 30 mei 2017 is een eindbedrag
KPMG Audit
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Algemene kosten
De specificatie van de algemene kosten is als volgt:
(in hele euro’s)

2017

2016

93

1.009

Algemene kosten:
Communicatie
Bestuurskosten

1.635

185

Accountantskosten

3.864

2.000

Overige algemene kosten

674

1.810
6.266

5.004

De stichting heeft geen werknemers in dienst in 2017 of 2016.
Het bestuur van de stichting ontvangt geen bezoldiging voor de door hen
uitgevoerde werkzaamheden.
Kosten activiteiten
(in hele euro’s)

2017

2016

Kosten activiteiten:
Wensenweek & gala 2016

193

50.660

Wensenweek 2017

59.334

-

Wensengala 2017

11.966

-

693

7.618

Vrijetijdsactiviteiten
Overige projecten

10.202

7.860
82.388

66.138

Wensenweek 2017
De kosten van Wensenweek 2017 bestaat voornamelijk uit kosten gemaakt voor het
behartigen van de wensen van de cliënten. In deze week kregen cliënten van zowel
Wonen als Dagbesteding de kans om met een aanvraag een wens te honoreren.
Wensengala 2017
De kosten voor het wensengala bestaan uit de algemene kosten voor de organisatie
van het wensengala. Tevens is in boekjaar 2017 een filmopname gemaakt van het
wensengala.
Overige projecten
In de kosten van de overige projecten zitten onder andere de kosten voor het
budget van de vrijetijdscoaches van Vanboeijen van 2016 (EUR 7.500).
Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de waardering
van de in de balans getoonde posten of het resultaat.
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2.6 Vaststelling jaarrekening

Vastgesteld te Assen op 12 februari 2019 door het bestuur van de Stichting
Vrienden van Vanboeijen.
J.A.C. Jongmans

B.M. Tibbe - Westendorp

Voorzitter

Penningmeester

M. Babtist

M.C. Boom

Bestuurder

Secretaris

J.M. Sprangers

Bestuurder
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