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JAARVERSLAG / BESTUURSVERSLAG

Op 28-12-2017 is de rechtspersoon Stichting Vrienden van de Zorgboog opgericht.

Doelstelling 

De stichting streeft naar een betekenisvol leven voor alle cliënten van de Zorgboog. Een 

betekenisvol leven in die zin dat cliënten zichzelf kunnen zijn, actief (mede)vorm kunnen geven 

aan hun eigen leven, in staat gesteld worden hun eigen capaciteiten te benutten en iets voor een 

ander te kunnen betekenen. De stichting Vrienden van de Zorgboog heeft als doelstelling 

financiële middelen te werven en deze toe te wijzen aan projecten die bijdragen aan een 

betekenisvol leven voor cliënten van stichting de Zorgboog en die buiten de reguliere 

financieringsmogelijkheden van stichting de Zorgboog vallen. 

Werkzaamheden 

Om de benodigde financiële middelen te werven worden particuliere, zakelijke en institutionele 

donateurs aangesproken. De inkomsten van de stichting kunnen bestaan uit: donaties, 

erfstellingen en legaten door particulieren, corporate giving door bedrijven, donaties door 

intermediairs (serviceclubs, sportclubs, scholen e.d.), donaties door vermogensfondsen en 

opbrengsten uit fondsenwervende events en acties. Er kan ook sprake zijn van donaties in natura 

(tijd of materieel). De Vrienden van de Zorgboog fungeert als schakel tussen enerzijds de 

projecten en anderzijds de donateurs. 

Beheer en besteding van het vermogen   

De stichting heeft geen winstoogmerk. Alle ‘derdengelden’ worden uitsluitend bij de Vrienden van 

de Zorgboog vastgelegd, die daarvoor over een eigen bankrekening beschikt. De vrienden 

voeren een projectadministratie waarin helder en transparant de toewijzing van vermogen aan 

bepaalde projecten wordt bijgehouden. Verder blijken uit de administratie duidelijk de aard en 

omvang van de beheerskosten van de stichting en de aard en omvang van het vermogen van de 

stichting.

Het vermogen dat via werkzaamheden van de stichting Vrienden van de Zorgboog – na aftrek 

van gemaakte kosten - is verworven, wordt enkel en alleen besteed aan de doelstelling van de 

stichting. De vriendenstichting wordt in haar financiële administratie kosteloos ondersteund door 

de Zorgboog. 

Bestuur

Het bestuur is samengesteld uit minimaal drie leden. Het bestuur ontvangt geen bezoldiging voor 

haar werkzaamheden en komt 5 x per jaar bijeen. Het bestuur is per 31-12-2020 als volgt 

De heer  A.L.J.M. Prüst      voorzitter

De heer P. E. de Bruin       penningmeester

Mw. A.A. Happé-Lensen    bestuurslid

Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar.  
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Het bestuur heeft de jaarrekening tijdens haar vergadering van 8 juli 2021 vastgesteld.

Activiteiten 2020

In 2020 is gewerkt aan de positionering en de strategie van de Vrienden van de Zorgboog en is 

deze vertaald naar de lancering van de website "Vrienden kleuren je leven". Deze website biedt 

ondersteuning aan de verschillende vormen van fondsenwerving die in de strategie zijn benoemd. 

In de loop van het jaar is via een aantal acties binnen locaties van de Zorgboog voor 

verschillende specifieke doelen geld ingezameld en hebben ook bestedingen plaatsgevonden 

binnen de vastgestelde doelstellingen. 
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€ € € €

Vlottende activa

Rekening-courant -             32.681   

Diverse vorderingen 485         4.000     

Liquide middelen 81.651    29.198   

82.136      65.879      

Totaal 82.136      65.879      

€ € € €

Continuïteitsreserve 42.538      41.457      

Bestemmingsfondsen 35.546      24.422      

Kortlopende schulden

Rekening-courant 553         -             

Diverse kortlopende schulden 3.500      -             

4.053        -                

Totaal 82.136      65.879      

BALANS PER 31 DECEMBER 

31-12-2020 31-12-2019

na verwerking resultaat

31-12-2020 31-12-2019
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Staat van baten en lasten

€ € € €

Sponsoring -             -                

Schenkingen 28.589   86.719      

Som van de baten 28.589   86.719   

Bestedingen 16.045   22.340      

Kosten beheer en administratie 339        282           

Som van de lasten 16.385   22.622   

12.204   64.097   

Financiële baten en lasten -             -             

Saldo van baten en lasten 12.204 64.097

Bestemming saldo van baten en lasten:

Toevoeging aan continuïteitsreserve 1.081 41.464

Toevoeging aan bestemmingsfonds 11.123 22.633
12.204 64.097

2020 2019
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TOELICHTING ALGEMEEN

Algemeen

Instelling en kan daarmee binnen haar doelstelling onbelaste schenkingen doen en 

schenkingen onbelast ontvangen. 

Grondslagen van waardering

Bezittingen en verplichtingen zijn gewaardeerd in euro's per balansdatum.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend

met mogelijke oninbaarheid.

Overige activa en passiva

Grondslagen van resultaatbepaling

De kosten zijn bepaald met inachtneming van de vermelde grondslagen van waardering en

toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden verantwoord

in het jaar dat ze gerealiseerd worden. Lasten worden in aanmerking genomen in het

jaar waarop ze betrekking hebbenn.

Verbonden partijen

De stichting werft actief fondsen en middelen voor stichting de Zorgboog. De opbrengsten

worden via Stichting de Zorgboog besteed aan specifieke doelen die passen binnen de 

doelstellingen van Stichting Vrienden van de Zorgboog.

De Stichting wordt door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende

Alle overige posten in de balans zijn gewaardeerd op de nominale waarde.

Op deze jaarrekening is tevens de RJ 640 / Rjk C2  van toepassing.
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Vlottende activa 31-12-2020 31-12-2019

€ €

Rekening-courant

Rekening-courant De Zorgboog -                32.681       
-                32.681       

Diverse vorderingen

Debiteuren -                4.000         

Overige vorderingen 485            -                 
485            4.000         

Rabo zakelijke rekening 81.651       29.198       

-                -                 
81.651       29.198       

De stichting kan op de verenigingsrekening niet beschikken over een krediet.

TOELICHTING BALANS

Liquide middelen
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Continuïteitsreserve

Stand Besteding/ Doorb. Stand

1 jan. Dotaties kosten Besteding 31 dec.

€ € € € €

41.457    1.420     339           42.538       

Bestemmingsfondsen

Stand Besteding/ Doorb. Stand

1 jan. Dotaties kosten Besteding 31 dec.

€ € € € €

24.422    27.169   16.045      35.546       

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Rekening courant

Rekening-courant De Zorgboog 553            -                 
553            -                 

Diverse kortlopende schulden

Bankkosten -                -                 

Overige schulden (incl aankopen) 3.500         -                 
3.500         -                 

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Eigen vermogen
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Baten

2020 2019

€ €

Sponsoring

Sponsoring met tegenprestatie, geoormerkt -                -                 

-                -                 

Schenkingen

Niet geoormerkt 1.420         41.745       

Plezant logeerhuis -                6.059         

Specsavers -                1.465         

Duofiets / Qwiek-up KDH (Kol) 2.736         5.612         

Belevingstuin KDH -                8.500         

Tovertafel KSW FHL 5.807         

Duofiets KDH Stg Steun en Welzijn 1.850         

Goede doelen actie RBG 6.644         15.680       

Beleeftuin PHH 1.150         -                 

Dierenweide Mariengaarde 1.000         -                 

Dieren kleuren het leven 556            

Fitbox2Go 35              

Qwiek up 35              

Ontmoetingstuin RBG 15.014       -                 

28.589       86.719       

TOELICHTING RESULTATENREKENING
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Lasten

2020 2019

€ €

Bestedingen 

Belevingstuin KDH 8.076         

Goede doelen actie RBG 13.786       

Spelmateriaal NHD 478            

Plezant logeerhuis 1.333         

Duofiets / Qwiek-up KDH (Kol) 6.045         

Tovertafel KSW FHL 1.938         

Fitbox2Go 2.950         

Woonzorgboerderij Zeilberg 3.500         

Donatie kaartschermen DWB 280            
16.045       22.340       

Kosten beheer en administratie

Domeinkosten Vrienden kleuren je leven 140            -                 

Bankkosten 199            282            
339            282            

Financiële baten en lasten

Rente bank (opbrengst) -                -                 
-                -                 
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Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

Ondertekening door bestuurders

A.L.J.M. Prüst P.E. de Bruin

Voorzitter Penningmeester

A.A. Happé - Lensen

Bestuurslid
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OVERIGE GEGEVENS

Resultaatbestemming

Van het resultaat over 2020 ad € 12.204 positief wordt € 1.081 gedoteerd aan 

de continuïteitsreserve. € 11.123 wordt gedoteerd aan de bestemmingsfondsen

in verband met toegewezen doelen.
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