
Jaarverslag 2020 - Stichting Vrienden van ’s-Heeren Loo Rivierenland 

 

Samenstelling van het bestuur 

Voorzitter  : Harry Hesseling 

Secretaris  : Harry Hesseling 

Penningmeester : Edith den Drijver 

Lid   : Greet Severs, aandachtsgebied Public Relations 

Lid   : Sia Feenstra 

 

Verslag van het bestuur 

Vanwege de Coronacrisis in 2020 heeft het bestuur vlak voor de eerste lockdown nog op 10 
maart fysiek kunnen vergaderen, evenals op 17 juni toen dit weer mogelijk was. Vervolgens 
op 2 december heeft een digitale vergadering plaatsgevonden. Tussendoor is er uitgebreid 
per mail en via WhatsApp met elkaar overlegd over de aanvragen die in 2020 zijn ontvangen. 
Sommige van die aanvragen konden worden gehonoreerd maar er waren ook aanvragen die 
moesten worden afgewezen, omdat deze niet aan de gestelde toekenningscriteria voldeden.  

De voorzitter heeft een paar keer afstemmingsoverleg gehad met de per 1 mei 2020 nieuw 
gestarte regiodirecteur. Daarnaast was er veelvuldig e-mailverkeer met de aanvragers van de 
projecten. 

De te realiseren projecten komen veelal tot stand in nauw overleg met en op aanvraag van 
medewerkers binnen de regio en (of) geïnitieerd door individuele woningen of de cliënten / 
de bewoners die vallen onder de regio. In verband met uitbreiding van de regio met enkele 
locaties van 's-Heeren Loo in het zuiden van Nederland heeft de regio een nieuwe naam 
gekregen: 's-Heeren Loo Zuid-Nederland. Het bestuur van de Stichting Vrienden van 's Heeren 
Loo Rivierenland heeft op 2 december 2020 besloten dat voor alle cliënten in de nieuwe regio 
aanvragen kunnen worden gedaan als ze aan de gestelde criteria voldoen.  

Het bestuur van de Stichting heeft een laptop inclusief verzekering aangeschaft welke met een 
bruikleenovereenkomst is verstrekt aan een cliënt van Thedingsweert voor werkzaamheden 
welke worden verricht ten behoeve van de cliëntenraad en het realiseren van picto’s voor 
andere cliënten. De laptop staat op de balans van de Stichting onder materiele vaste activa. 
De laptop met een aanschafwaarde van € 1.088 wordt in 4 jaar volledig afgeschreven. De 
boekwaarde per eind december 2020 is € 906. De cumulatieve afschrijving is € 182. 

In 2020 zijn onderstaande projecten gerealiseerd: 

• Beleef TV werk- en dagbesteding Geldermalsen (€ 4.204) 
• Beleef TV woningen De Wieken 22-24 Geldermalsen (€ 4.204) 
• Drukkosten boek (250 exemplaren) cliënten Kadowinkel Tiel (€ 2.363) 



• Duo fiets werk- en dagbesteding Geldermalsen (€ 3.500) 

In totaal is er € 14.271 onttrokken aan de bestemmingsvoorziening. Er is niets gedoteerd. Per 
balansdatum 31-12-2020 was de bestemmingsreserve € 281.040.  

Het exploitatieresultaat 2020 (negatief € 1.038) is toegevoegd aan de algemene reserve. Deze 
reserve is nu € 3.124 negatief. In het exploitatieresultaat zit een bedrag van € 529 negatieve 
bankrente berekend over het banktegoed van de Stichting over de periode augustus tot en 
met december.  

De jaarrekening 2020 vindt u op pagina 3 van dit verslag. Op dit moment, februari 2021 tijdens 
het schrijven van het jaarverslag 2020, liggen er alweer enkele aanvragen die nog nader 
gemotiveerd en eventueel gespecificeerd moeten worden voordat de verdere inhoudelijke 
behandeling kan plaatsvinden.  

Het is goed te beseffen dat de Stichting Vrienden van 's-Heeren Loo Rivierenland bekender is 
geworden en steeds beter wordt gevonden voor aanvragen. 

Wij hopen als bestuur in 2021 weer verschillende aanvragen te kunnen toekennen. Het is de 
bedoeling om in 2021 het bestuur uit te gaan breiden met een extra bestuurslid. Door de 
Coronacrisis is het in 2020 niet gelukt om met een kandidaat-bestuurslid nader kennis te 
maken. Wij vertrouwen erop dat dit ondanks de Corona perikelen op korte termijn toch weer 
verantwoord en mogelijk is. 

Wij hopen als bestuur in 2021 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 2020. 

Harry Hesseling 
Voorzitter en secretaris  

Edith den Drijver 
Penningmeester 

Greet Severs 
Lid 

Sia Feenstra 
Lid 

 

 



Stichting Vrienden van 's-Heeren Loo Rivierenland

Balans

Activa

Materiele vaste activa 906€               
Betaalrekenng 277.010€        
Spaarrekening -€                

277.916€        

Passiva

Beginsaldo bestemmingsreserve 295.311€        
Bij: Donaties -€                

Af: Verstrekte giften 14.271€          
Bestemmingsreserve 281.040€        

Beginsaldo algemene reserve -2.086€           
Onttrekking -€                
Toevoeging -1.038€           

Algemene reserve -3.124€           

277.916€        

Resultatenrekening

Ontvangen donaties -€                
Af: Toevoeging bestemmingsreserve -€                

-€                

Oprichtingskosten -€                
Onkostendeclaraties -€                

Kosten drukwerk & sign -€                
Kosten communicatie -€                

Kosten website 145€               
Afschrijvingskosten 182€               

Bankkosten 182€               
Bankrente over tegoed 529€               

Exploitatiekosten 1.038€            

Exploitatieresultaat -1.038€           

Verdeling exploitatieresultaat

2020

31-12-2020

Verwerkt in de algemene
reserve per ultimo 2020


