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1.  Jaarverslag 

Het is de missie van de stichting Vrienden van Zorgspectrum om middelen in te 
zamelen en in te zetten voor projecten die direct ten goede komen aan de kwaliteit 
van leven van individuele of groepen cliënten van Zorgspectrum, hun mantelzorgers 
of van andere ouderen in het werkgebied van Zorgspectrum. Sinds 1 januari 2014 is 
de Stichting door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende 
instelling (ANBI). 
 
De stichting Vrienden van ZorgSpectrum is tot stand gekomen na een 
statutenwijziging, vastgesteld op 28 maart 2011, in de vergadering van de Raad van 
Toezicht van ZorgSpectrum en bij de Kamer van Koophandel doorgevoerd op 19-05-
2011. Stichting ZorgSpectrum is alleen / zelfstandig bevoegd bestuurder.  
 
In 2017 zijn 7 aanvragen voor projecten gehonoreerd. Hiermee is een bedrag 
gemoeid van € 35.236. In de tabel hieronder is een specificatie van de gehonoreerde 
projecten weergegeven. 1 aanvraag is vervallen. Het project zorgvernieuwing is in 
januari 2018 gereed gekomen. Voor meer informatie over de projecten verwijzen wij 
naar onze Facebook pagina. 
 

 
 
In 2017 is het rendement op vermogensbeheer € 49.871. Dit komt neer op 6,62% 
van het belegde vermogen. Dit is fors meer dan werd verwacht. Hier zijn wij uiteraard 
zeer verheugd over. Op het moment van schrijven (ultimo januari 2018) is het 
rendement van 2016 (1 kwartaal) en 2017 verzilverd zodat het benodigd budget voor 
2018 van € 60.000 zeker is gesteld. De dekking voor de in december 2017 aan de 
teams uitgegeven cheques (voor een toelichting zie het jaarplan 2018) is hiermee 
een feit. 
 
Op de hierna volgende pagina’s is de jaarrekening 2017 van Stichting Vrienden van 
ZorgSpectrum, RSIN 816793463, opgenomen. 
 
 
Nieuwegein, 29 juni 2018 
 
 

Aanvraag Bedrag aanvraag Goedgekeurd bedrag Status

Inrichting Blauwpoort (HvB) 8.470€                -€                           Vervallen

Silverfit Mile DGH 5.187€                5.187€                       Gereed

Silverfit HHH 8.712€                8.712€                       Gereed

Silverfit herstel 3.630€                3.630€                       Gereed

Aankleding Blauwpoort 6.608€                6.608€                       Gereed

Zorgvernieuwing Tijdelijk Bij Ons 925€                   925€                          Akkoord gegeven

Muziektherapie 1.704€                1.704€                       Gereed

Totaal aanvragen 35.236€              26.766€                     
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2.  Jaarrekening 

2.1  Balans per 31 december 2017 
 
 

  

31-dec-17 31-dec-16

(€) (€)

ACTIVA

Vorderingen

Rekening-courant Zorgspectrum 0 0

Nog te ontvangen rente 11 823

Liquide middelen

Bank 851 1.285

Spaarrekening 4.323 30.500

Beleggingsrekening 812.320 762.448

Totaal 817.505 795.056

PASSIVA

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal 812.770 776.929

Kortlopende schulden 

Toegezegde projecten: 14.206

Pastoraat 3.714 3.922

Zorgvernieuwing 421

Muziektherapie 599

Totaal 817.505 795.056
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2.2   Resultatenrekening 2017 
 
 

 
  

2017 2016

(€) (€)

Baten

Rentebaten 11 823

Rendement vermogensbeheer 49.871 12.448

Donaties particulieren 750 240

Donaties bedrijven 4.107 133

Vrijval lagere kosten projecten 

voorgaande jaren
7.061 5.042

Totaal 61.801 18.687

Lasten

Bankkosten 202 132

Website 865 865

Silverfit Mile DGH 5.187

Silverfit HHH 8.446

Silverfit herstel 3.630

Aankleding Blauwpoort 3.965

Zorgverniewing 925

Muziektherapie 1.634

Projecten 2016 0 35.431

Besteding specifieke donaties 1.106

Totaal 25.960 36.428

Resultaat          35.841      (17.741)
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3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 
 
Algemeen 
 
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De grondslagen van 
waardering zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. 
 
 
Vorderingen 
 
Deze zijn opgenomen tegen nominale waarde. 
 
 
Liquide middelen 
 
Deze zijn opgenomen tegen nominale waarde. 
 
 
Vermogen 
 
Toevoegingen en onttrekkingen aan de hierin opgenomen gecumuleerde resultaten 
en bestemmingsreserves geschieden door verwerking van exploitatieresultaten. 
 
 
Kortlopende schulden 
 
Deze zijn opgenomen tegen nominale waarde. 
 
 
Grondslagen van resultaatbepaling 
 
Baten en opbrengsten worden verantwoord als ze zijn gerealiseerd. Het rendement 
uit het vermogensbeheer is gebaseerd op de toename van de waarde van de 
beleggingsportefeuille in het boekjaar zoals gerapporteerd in de kwartaalrapportages 
van ING Private Banking. Lasten en kosten worden verantwoord zodra deze 
voorzienbaar zijn. Voor een inhoudelijke toelichting van de baten en lasten verwijzen 
wij naar het jaarplan. 
 
 
Bezoldiging bestuurders 
 
Geen van de bestuurders ontvangt een bezoldiging uit hoofde van de rol van 
bestuurder van Vrienden van ZorgSpectrum. 
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4. Toelichting op de balans 
 
4.1 Eigen vermogen 
 

 
 
4.2  Kortlopende schulden 
 
De kortlopende schulden bestaan uit het saldo nog te betalen bedragen voor 
toegezegde projecten en de middelen die beheerd worden voor het pastoraat. De 
specificatie van het saldo toegezegde projecten is als volgt: 
 

 
 
Vrienden van ZorgSpectrum beheert het bedrag dat het pastoraat aan legaten en 
donaties ontvangt. Begin 2017 was het saldo ten gunste van het pastoraat € 3.922. 
Er zijn in 2017 twee uitgaven gedaan. Dit betrof de reparatie van een orgel voor een 
bedrag van € 57,47 en een optreden van zangvereniging De Lekzangers van € 150. 
Het saldo ultimo 2017 komt daarmee uit op € 3.714. 
 
  

31-dec-17 31-dec-16

(€) (€)

Stand per 1 januari 776.929 794.670

Resultaat boekjaar 35.841 -17.741

Stand per 31 december 812.770 776.929

Aanvraag Bedrag aanvraag Goedgekeurd bedrag Betaald per 31/12 Nog te betalen

Inrichting Blauwpoort (HvB) 8.470€               -€                          -€                        -€                

Silverfit Mile DGH 5.187€               5.187€                      4.740€                    -€                

Silverfit HHH 8.712€               8.712€                      8.894€                    -€                

Silverfit herstel 3.630€               3.630€                      3.630€                    -€                

Aankleding Blauwpoort 6.608€               6.608€                      3.965€                    -€                

Zorgvernieuwing Tijdelijk Bij Ons 925€                  925€                         504€                       421€               

Muziektherapie 1.704€               1.704€                      1.035€                    599€               

Totaal aanvragen 35.236€             26.766€                    22.767€                  1.020€            
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5 Toelichting op de resultatenrekening 
 
5.1 Baten 
 
Rentebaten 
De rentebaten hebben betrekking op rente verkregen over het saldo op de 
spaarrekening. De rentebaten waren in 2017 gering doordat het saldo op de 
spaarrekening is gebruikt voor het bekostigen van de aanvragen. De rentebaten zijn 
direct na afloop van het jaar (op 1-1-2018) ontvangen. 
 
Rendement vermogensbeheer 
In 2017 is het rendement op vermogensbeheer € 49.871. Dit komt neer op 6,62% 
van het belegde vermogen. Dit is fors meer dan werd verwacht. In de begroting 2017 
was een rendement van € 30.000 voorzien. De prognose van ING was een 
rendement van circa 3%. Op het moment van schrijven is de prognose van ING 
Private Banking dat het rendement in 2018 uitkomt op circa 5% (prognose neutrale 
markt d.d. 31-1-2018). Aan deze prognose kunnen geen rechten worden ontleend. In 
de tabel hieronder is te zien op welke wijze het rendement in het boekjaar 2017 
berekend is. 
 

 
 
Bron: Kwartaalrapportage december 2017 ING Private Banking 

 
Donaties 
Ook in 2017 hebben we geld ontvangen van diverse donateurs. De opbrengsten uit 
donaties zijn ruim hoger dan voorgaand jaar. Wij zijn hier zeer dankbaar voor. We 
hebben enkele specifieke donaties ontvangen voor Het Houtens Erf en De Plataan. 
De uitgaven die hiermee samenhangen zijn in de resultatenrekening verantwoord 
onder de post ‘Besteding specifieke donaties’. 
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Vrijval lagere kosten projecten 
Ook in 2017 is er sprake van een vrijval door lager dan verwachte kosten van 
toegezegde projecten. Het bedrag is ten opzichte van 2016 toegenomen. Dit komt 
vooral doordat enkele projecten niet volledig zijn uitgevoerd. Daarnaast zijn er enkele 
projecten waarvan de kosten iets lager uitvielen dan verwacht. 
 
5.2 Lasten 
 
De kosten voor het beheer van de website zijn op hetzelfde niveau gebleven als in 
2016. De bankkosten zijn toegenomen als gevolg van extra kosten voor het 
aanvragen van een wettelijk verplichte LEI (Legal Entity Identifier) bij de Kamer van 
Koophandel ten behoeve van het vermogensbeheer. 
 
In 2017 zijn 7 aanvragen voor projecten gehonoreerd. Hiermee is een bedrag 
gemoeid van € 35.236. In het jaarverslag is een toelichting op de projecten 
opgenomen.  
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Ondertekening 
 
 
 
Raad van Bestuur:  
 
 
 
 
 
 
mw. drs. M.F. Broex 
 
 
 
Raad van Toezicht: 
 
 
 
 
 
 
dhr. drs. E.P. (Erik) van Schie RC EMFC 
 
 
 
 
 
 
mw. drs. C.N. Hilgeman 
 
 
 
 
 
 
dhr. drs. R.B. (Rob) Stout RE RA 


