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Verslag van het bestuur 

De Stichting heeft zich, na het oprichtingsjaar 2017, ook in 2018 weer ingespannen om 
bekendheid te krijgen bij de doelgroep. Dat was kernactiviteit in verband met de achter 
blijvende vraag naar ondersteuning.  

Door productie van flyers en posters, die onder andere aan alle medewerkers werden 
uitgereikt en in alle woningen op de locaties werden opgehangen, alsmede door enkele 
persoonlijke presentaties en contacten op de woningen, zien we een toename van het aantal 
aanvragen. 

Ook in 2018 zijn door enkele donateurs en de opbrengst van de kerstgeschenkenactie 
bescheiden bijdragen ontvangen. Wij hebben op het werven van donateurs nog geen grote 
activiteiten ontwikkeld, omdat de donatie van de opgeheven Familievereniging naar schatting 
voor de komende jaren voldoende armslag biedt. Bovendien hebben we van een andere 
instelling de bevestiging ontvangen dat een aanzienlijk bedrag aan ons wordt toevertrouwd, 
ter besteding aan de cliënten conform de doelstelling van onze Stichting. 

In het verslagjaar heeft het bestuur tweemaal vergaderd en periodiek afstemmingsoverleg 
gehad met de regiodirecteur. Daarnaast was er veelvuldig e-mailverkeer met betrekking tot. 
de ontvangen subsidieaanvragen. 

De te realiseren projecten komen veelal tot stand in nauw overleg met, en op aanvraag van 
medewerkers binnen de organisatie ‘s-Heeren Loo Rivierenland en/of geïnitieerd door 
individuele woningen of cliënten/ bewoners in Tiel en Geldermalsen. 

Inmiddels zijn er veel aanvragen binnengekomen en onderstaande projecten zijn in 2018 ten 
laste van de bestemmingsreserve gerealiseerd: 

• Aanschaf van een rolstoelfiets voor het DAC in Geldermalsen (€ 2.655) 
• Op Haagwinde 33 zijn appartementen gerealiseerd voor cliënten. Daar heeft de 

Stichting een bijdrage geleverd voor de inrichting van de tuin (€ 250) 



• Wiekenpop 2018 heeft een donatie gekregen voor hun eendaags muziekfestijn wat 
altijd zeer goed wordt bezocht (€ 500) 

• Thedingsweert is blij gemaakt met een Tovertafel (€ 3.415) 

In totaal is er € 6.820 onttrokken aan de bestemmingsvoorziening. Er is € 122.397 gedoteerd. 
Per balansdatum 31-12-2018 was de bestemmingsreserve € 126.014. 

Het exploitatieresultaat 2018 (negatief € 1.001) is toegevoegd aan de algemene reserve. Deze 
reserve is nu € 1.490 negatief.  

De jaarrekening 2018, het eerste volledige jaar na oprichting vindt u op pagina 3 van dit 
verslag. Volledigheidshalve vindt u op pagina 4 de jaarrekening 2017.  

Op dit moment, juni 2019 tijdens het schrijven van het jaarverslag 2018 liggen er alweer 
diverse aanvragen van groepen klaar om beoordeeld te worden. Het is goed om te beseffen 
dat de Stichting Vrienden van ‘s-Heeren Loo Rivierenland steeds bekender wordt en men de 
Stichting dan ook weet te vinden. 

Wij hopen als bestuur in 2019 weer diverse aanvragen te kunnen toekennen! 

 

Verantwoording 

De onderstaande bestuursleden onderschrijven dit jaarverslag en de juistheid en volledigheid 
van de cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening 2018 en 2017. 

Ferdi Kuijpers 
Voorzitter en penningmeester  

Harry Hesseling 
Secretaris 

Greet Severs 
Lid 

Sia Feenstra 
Lid 

 

 



Stichting Vrienden van 's-Heeren Loo Rivierenland

Balans

Activa

Materiele vaste activa -€                
Betaalrekenng 124.524€        
Spaarrekening -€                

124.524€        

Passiva

Beginsaldo bestemmingsreserve 10.438€          
Bij: Donaties 122.397€        

Af: Verstrekte giften 6.820€            
Bestemmingsreserve 126.014€        

Beginsaldo algemene reserve -490€              
Onttrekking -€                
Toevoeging -1.001€           

Algemene reserve -1.490€           

124.524€        

Resultatenrekening

Ontvangen donaties 122.397€        
Af: Toevoeging bestemmingsreserve 122.397€        

-€                

Oprichtingskosten -€                
Onkostendeclaraties 279€               

Kosten drukwerk & sign 151€               
Kosten communicatie 25€                 

Kosten website 402€               
Bankkosten 144€               

Bankrente over tegoed -€                
Exploitatiekosten 1.001€            

Exploitatieresultaat -1.001€           

Verdeling exploitatieresultaat

2018

31-12-2018

Verwerkt in de algemene
reserve per ultimo 2018



Stichting Vrienden van 's-Heeren Loo Rivierenland

Balans

Activa

Materiele vaste activa -€              
Betaalrekenng 9.948€          
Spaarrekening -€              

9.948€          

Passiva

Beginsaldo bestemmingsreserve -€              
Bij: Donaties 14.336€        

Af: Verstrekte giften 3.898€          
Bestemmingsreserve 10.438€        

Beginsaldo algemene reserve -€              
Onttrekking -€              
Toevoeging -490€            

Algemene reserve -490€            

9.948€          

Resultatenrekening

Ontvangen donaties 14.336€        
Af: Toevoeging bestemmingsreserve 14.336€        

-€              

Oprichtingskosten 325€             
Onkostendeclaraties -€              

Kosten drukwerk & sign -€              
Kosten communicatie -€              

Kosten website 73€               
Bankkosten 92€               

Bankrente over tegoed -€              
Exploitatiekosten 490€             

Exploitatieresultaat -490€            

Verdeling exploitatieresultaat

2017

31-12-2017

Verwerkt in de algemene
reserve per ultimo 2017


