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INLEIDING 

Algemeen 

Op grond van artikel 9 van de Statuten ontvangt u hierbij het financieel verslag over het 

boekjaar 2021 van de Stichting Vrienden van VPTZ Midden Gelderland te Rozendaal. Het 

Verslag van activiteiten maakt deel uit van dit jaarverslag. 

 

De stichting 

De Stichting Vrienden van VPTZ Midden Gelderland is opgericht op 24 februari 2000, als 

Stichting Vrienden van de Vrijwilligers Terminale Zorg Stichting Omega. Op 8 augustus 

2017 zijn de statuten aangepast en de naam gewijzigd in Stichting Vrienden van VPTZ Mid-

den Gelderland.  

 

De stichting heeft ten doel het verlenen van steun aan de activiteiten van Stichting Vrijwil-

ligers Palliatieve Terminale Zorg Midden Gelderland en het bevorderen van de instandhou-

ding van deze stichting alsmede het verrichten van alle handelingen, die met het voren-

staande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 

De heren P.H.M. Teunissen en J.A.M.J. Vredegoor maken tevens deel uit van het bestuur 

van Stichting VPTZ Midden Gelderland. 

 

De functies van het bestuur zijn als volgt: 

 

dhr. G.J. (Gerard) van der Vlies, voorzitter; 

dhr. J.A.M.J. (Jan) Vredegoor, secretaris; 

dhr. P.H.M. (Peter) Teunissen, penningmeester; 

dhr. W.G. (Wouter) Groothedde, lid; 

dhr. S.J. (Steven) Krol, lid; 

dhr. R.B.M.J. (Rob) van Raaij, lid. 

 

Het bestuur dient te bestaan uit een aantal van ten minste 5 bestuursleden. De bestuursle-

den worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaren en zijn tweemaal onmiddel-

lijk herbenoembaar. Er is een rooster van aftreden. Bestuursleden zijn gezamenlijk be-

voegd. 

 

Stichting Vrienden van VPTZ Midden Gelderland is een stichting met volledige rechtsbe-

voegdheid en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor 

Centraal Gelderland onder nummer 09111277. Het fiscaal nummer is RSIN 8156 67 838. 

 

 

Financieel beleid  

Het financieel beleid komt er in het kort op neer dat fondsen worden geworven om de in-

standhouding van Stichting VPTZ Midden Gelderland te bevorderen en VPTZ-activiteiten in 

zijn algemeenheid te stimuleren. Hiervoor kunnen zowel de exploitatiebaten als het eigen 

vermogen worden aangewend.  

 

In verband met de verminderde activiteiten door coronamaatregelen en het positieve resul-

taat van VPTZ Midden Gelderland is alleen een toezegging gedaan € 1.000,- bij te dragen 

aan een nieuwe website. 

 

De ontvangen bijdragen verminderd met de exploitatielasten laten een negatief resultaat 

zien van € 216,- (2020: € 73,-).  

 

Als onderdeel van de jaarrekening is een kasstroomoverzicht opgenomen met als doel een 

beeld te vormen waar de geldmiddelen vandaan komen en hoe die zijn besteed.  
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Beloningsbeleid 

De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen presentievergoeding of vacatiegel-

den. Tevens zijn er geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuursleden. 

De bestuursleden kunnen hun onkosten en reiskilometers declareren bij de penningmeester.  

 

Beleggingsbeleid 

Het beleggingsbeleid kenmerkt zich door risicomijdend beleggen in vooral banken, bedrijven 

en overheden met een A-rating of die aan de depositogarantieregeling voor spaargeld vol-

doen. Het depositogarantiestelsel vergoedt bij faillissement van een bank een maximumbe-

drag van € 100.000,- per rekeninghouder per bank. 

 

Alle overtollige liquide middelen worden op een spaarrekening bij de Rabobank Arnhem en 

Omstreken en de SNS Bank ondergebracht. Dit levert over 2021 een gemiddeld rendement 

op bij de Rabobank van 0,01% (2020: 0,01%) en bij de SNS Bank van 0,0% (2020: 0,0%). 

Per 15 maart 2022 leveren de spaarrekeningen respectievelijk 0,01% en 0,0% rente op.  

 

Huisvesting 

Op 4 juli 2006 is door de Stichting VPTZ Midden Gelderland met het Centraal Bureau van 

het Leger des Heils te Apeldoorn een ter beschikkingsstellingsovereenkomst afgesloten voor 

een kantoorruimte met werkplek en inventaris. De kantoorruimte is gevestigd in Hospice 

Rozenheuvel, Rosendaalselaan 20, 6891 DD  Rozendaal. Deze overeenkomst is met ingang 

van 1 januari 2021 opgezegd en vervangen door een overeenkomst voor het gebruik van 

het adres als postadres. Het postadres van deze stichting is eveneens hier ondergebracht. 

 

ANBI-verklaring 

De belastingdienst kan een organisatie aanmerken als een Algemeen Nut Beogende Instel-

ling. Dit betekent dat donaties, giften en schenkingen aan die instelling als aftrekbare gift 

voor de belastingen kunnen worden aangemerkt. Per 1 januari 2021 heeft de belasting-

dienst de voorwaarden aangescherpt waaraan ANBI-instellingen moeten voldoen. Dit betreft 

voornamelijk het op de website publiceren van gegevens zoals jaarverslag, verslag van acti-

viteiten, namen en beloning van bestuursleden en een beleidsplan, door middel van een 

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen. 

 

Stichting Vrienden van VPTZ Midden Gelderland is op 24 november 2017 met ingang van 

1 januari 2017 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.   

 

Voor een nadere toelichting op de Balans en de Resultatenrekening wordt verwezen naar de 

betreffende hoofdstukken van dit financieel verslag.  

  



Stichting Vrienden van VPTZ Midden Gelderland 
 

JAARVERSLAG 2021 

Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester           5                                    

Datum: 13 april 2022 

 

 

VERSLAG VAN ACTIVITEITEN 
 

Het Bestuur 

In verband met alle beperkingen als gevolg van de coronamaatregelen heeft alleen in het 

najaar, op 3 november 2021, een bestuursvergadering plaatsgevonden. Tussentijds is het 

bestuur door middel van een paper geïnformeerd over de ontwikkelingen bij VPTZ Midden 

Gelderland in het algemeen en de problemen die ervaren worden bij de inzetten in het bij-

zonder. Het jaarverslag 2020 wordt op 7 juli 2021 per e-mail vastgesteld. nadat de kascom-

missie op 19 april 2021 de jaarstukken heeft beoordeeld. Het bestuur besluit de penning-

meester decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beheer. 

 

In de vergadering van 3 november 2021 wordt wederom de ontwikkeling van de organisatie 

geschetst tijdens de coronaperiode. Gebleken is dat de inzetten aanzienlijk achterblijven en 

dat clienten huiverig zijn om ‘vreemden’ bij de terminaal zieke patiënt toe te laten. Overwo-

gen wordt de naams- en  dienstbekendheid meer onder de aandacht te brengen van verwij-

zers. Dit gebeurt door middel van artikelen in de externe nieuwsbrief, acquisitiebezoeken bij 

de thuiszorg en een nieuwe website, waarop VPTZ Arnhem en VPTZ Midden Gelderland zich 

interactief gaan presenteren. Ook wordt een langlopende reclamecampagne overwogen in 

de regionale bladen. Hiervoor is echter geen budget in de begroting 2022 van VPTZ MG op-

genomen. Mogelijk dat de Vrienden van VPTZ MG hierin nog een rol kunnen spelen. De be-

groting 2021 en 2022 worden vastgesteld met dien verstande dat het rooster van aftreden 

in de voorjaarsvergadering van 2022 zal worden behandeld. 

 

In de vergadering van 3 november 2021 komt tevens het beleggingsbeleid van de stichting 

aan de orde. Omdat belegd wordt met maatschappelijk kapitaal is het zaak gespreid te be-

leggen waarbij een gemiddeld risico wordt gelopen. Dit levert op dit moment relatief weinig 

rendement op. De voorgestelde portefeuille om beheerd te beleggen bedraagt € 50.000,-, 

waarbij een neutraal risicoprofiel wordt bereikt door spreiding van een deel van de porte-

feuille in obligaties te beleggen. Dit wordt momenteel als te risicovol bestempeld. Zeker als 

wordt verwacht dat de rente in de toekomst weer zal stijgen. Het bestuur staat in principe 

niet negatief tegenover beleggen, maar wil zich breder oriënteren. Afgesproken wordt de 

ontwikkelingen te blijven volgen en andere opties te bekijken en het als een terugkerend 

agendapunt te beschouwen.  

 

In het kader van de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen, die per 1 juli 2021 van kracht 

is, besluit het bestuur voorlopig niet tot aanpassing van de statuten over te gaan. Hiervoor 

is een overgangstermijn van 5 jaren van toepassing. Wel besluit het bestuur in te stemmen 

met het verzoek van de Stichting Midden Gelderland dat de voorzitter van het bestuur van 

de Stichting Vrienden van VPTZ Midden Gelderland bevoegd is om samen met één of meer-

dere personen tijdelijk in het bestuur van Stichting Midden Gelderland te voorzien als die or-

ganisatie door ontstentenis of belet van meerdere of alle bestuursleden niet tot besturen in 

staat is. 

 

Activiteiten 

In de vergadering van 3 november 2021 worden de volgende projecten besproken die mo-

gelijk in 2021 voor een bijdragen in aanmerking komen: 

 

o Bindingsdag vrijwilligers   € 2.000,- 

o Bijdrage symposium    € 2.000,- 

o Bijdrage nieuwe website en nieuwsbrief € 2.000,- 

 

Omdat de exploitatie van VPTZ Midden Gelderland in 2021 een behoorlijk positief resultaat 

zal laten zien wordt alleen een bijdrage van € 1.000,- voor de nieuwe website gereserveerd. 

De rest van de bijdragen wordt doorgeschoven naar 2022. In de voorjaarsvergadering van 

2022 zal tevens een bijdrage in een eventuele advertentiecampagne aan de orde worden 

gesteld. 
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Donaties 

Er zijn 3 giften ontvangen. Een gift van € 50,- van familie P. L., een gift van € 200,- van de 

familie J. de H.  en een gift van € 735,- van de familie S. waar inzetten hebben plaatsge-

vonden. Deze giften zullen overeenkomstig de doelstelling van de stichting worden aange-

wend voor VPTZ-activiteiten. 

 

Tevens is een bijdrage van de Rabobank Clubkas Campagne 2021 ontvangen van € 187,30. 

Dit bedrag zal overeenkomstig de aanmelding worden aangewend voor het realiseren van 

de nieuwe website en door de stichting worden aangevuld tot € 1.000,-.  
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VASTSTELLING JAARVERSLAG 

 

Aldus vastgesteld na behandeling in de bestuursvergadering d.d. 13 april 2022. 

 

Het bestuur, 

 

De voorzitter,                                   De secretaris, 
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ACTIVA 2021 2020 PASSIVA 2021 2020

VASTE ACTIVA EIGEN VERMOGEN
Materiële vaste activa Kapitaal
Inrichting Kapitaal
Inventaris Voorziening inrichting appartementen

Overige reserves 138.814 139.030
Financiële vaste activa
Effecten

Koersverschil effecten

VLOTTENDE ACTIVA VLOTTENDE PASSIVA

Vorderingen Schulden

Debiteuren Crediteuren

Transitoria Transitoria 1.000

Liquide middelen

Kas

Rabobank Rekening Courant 3.814 3.030

Rabobank Doelreserveren 36.500 36.500

SNS Bank Zakelijk Sparen 99.500 99.500

TOTAAL ACTIVA 139.814 139.030 TOTAAL PASSIVA 139.814 139.030

BALANS per 31 december 2021
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LASTEN 2021 2021 2020 BATEN 2021 2021 2020

Werkelijk Begroting Werkelijk Werkelijk Begroting Werkelijk 

EXPLOITATIELASTEN EXPLOITATIEBATEN

Bijdrage aan VPTZ activiteiten 1.000 6.000 0 Bijdrage van VPTZ-organisaties 0

Bijdrage aan regionale activiteiten 0 1.000 0 Bijdrage aan donaties en giften 1.172 2.000 332

Bijdrage aan (inter)nationale activiteiten 0 1.000 0 Subsidies 0

Bestuurskosten 210 250 190 Rente en dividend 5 100 50

Kantoorbenodigheden 0 100 0 Overige exploitatiebaten 0 0

Bankkosten 183 150 119

Overige exploitatielasten 0 0

TOTAAL LASTEN 1.393 8.500 309 TOTAAL BATEN 1.177 2.100 382

Totaal resultaat -216 -6.400 73

Overige reserves (onttrekking) 6.400

JAARRESULTAAT -216 0 73

TOTAAL BOEKJAAR 1.177 2.100 382 1.177 2.100 382

RESULTATENREKENING per 31 december 2021
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KASSTROOMOVERZICHT 

 

 2021 2020 

Herkomst   

   

Jaarresultaat 

Bijdragen van VPTZ-organisaties 

-216 

 

73 

 

Afschrijvingen materiële vaste activa   

Toevoeging voorziening inrichting appartementen   

Desinvestering materiële vaste activa   

   

   Totaal -216 73 

   

Besteding   

   

Investering materiële vaste activa   

Investering financiële vaste activa   

Onttrekking overige reserves 

Onttrekking bestemmingsreserve 

  

Toename/afname 

1. Voorraad 

  

2. Vorderingen en overlopende posten   

3. Kortlopende schulden 1.000  

4. Langlopende schulden   

   

 Totaal 0 0 

   

Mutatie Liquide Middelen 784 73 

 

Liquide middelen 2021 2020 Mutatie 

Kas    

Rabobank Zakelijke rekening 3.814 3.030 784 

Rabobank DoelReserveren 36.500 36.500 0 

SNS Bank Zakelijk Sparen 99.500 99.500 0 

Totaal 139.814 139.030 784 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld om aan te geven hoe de jaarlijkse geldstromen zich be-

wegen. De toename van de kortlopende schulden verminderd met de geldstromen aan ba-

ten en lasten die het jaarresultaat veroorzaken zorgen voor een toename van de liquide 

middelen. 
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TOELICHTING OP DE BALANS 

GRONDSLAGEN VOOR BALANSWAARDERING 

Algemeen 

 

De waardering van de activa en passiva berusten op de grondslag van verkrijgings- en ver-

vaardigingsprijs respectievelijk nominale waarde, tenzij anders vermeld. 

 

Activa 

VASTE ACTIVA 

Materiële vaste activa 

Er zijn geen materiele vaste activa. 

 

Financiële vaste activa 

Er zijn geen financiële vaste activa 

 

VLOTTENDE ACTIVA (KORTLOPENDE VORDERINGEN)  

Er zijn geen vlottende activa 

 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn ondergebracht bij de Rabobank Arnhem en Omstreken en de SNS 

Bank. Het totaal aan liquide middelen bedraagt € 139.814,-. 

 

De specificatie is als volgt: 

 

Kas 0 

Rabobank Zakelijke rekening 3.814 

Rabobank DoelReserveren 36.500 

SNS Bank Zakelijk Sparen 99.500 

Totaal 139.814 

 

Passiva 

 

EIGEN VERMOGEN 

 

Overige reserves 

Stand reserves per 1 januari 2021 

Bij: nadelig jaarresultaat boekjaar 2021 

139.030 

-216 

Overige reserves per 31 december 2021 138.814 

 

Het voor- of nadelig resultaat van het boekjaar wordt toegevoegd aan of in mindering ge-

bracht op de Overige reserves. 

 

VLOTTENDE PASSIVA (KORTLOPENDE SCHULDEN) 

 

Transitoria 

De specificatie is als volgt: 

 

Bijdrage aan VPTZ Midden Gelderland t.b.v. website 1.000 

Totaal 1.000 
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TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING 

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING 

Algemeen 

De waardering van de baten en de lasten geschiedt tegen nominale bedragen. Baten wor-

den verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Lasten worden opgenomen in het 

jaar waarin zij voorzienbaar zijn. Ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de peri-

ode waarop zij betrekking hebben. 

LASTEN 

EXPLOITATIELASTEN 

 
Bijdrage aan VPTZ-activiteiten 

In verband met de nieuwe website en de digitale nieuwsbrief van VPTZ Arnhem | Midden 

Gelderland is een voorlopige bijdrage aan VPTZ Midden Gelderland van € 1.000,-. 

 

 2021 Begroting 2020 

Bijdrage aan VPTZ Midden Gelderland 

Overige bijdrage aan VPTZ-activiteiten 

1.000 6.000 

0 

0 

Totaal 1.000 6.000 0 

 

Bijdrage aan regionale activiteiten 

Er zijn geen bijdrage aan regionale activiteiten geweest. Er was een bedrag geraamd van 

€ 1.000,-. 

 

Bijdrage aan (inter)nationale activiteiten 

Er zijn geen bijdrage aan (inter) nationale activiteiten verstrekt. Er was een bedrag ge-

raamd van € 1.000,-. 

 

Bestuurskosten 

De kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd. 

 2021 Begroting 2020 

Kamer van Koophandel kosten uittreksel 

Overige bestuurskosten 

 

210 

 

250 

 

190 

Totaal 210 250 190 

 

Kantoorbenodigdheden 

Er zijn geen kosten geweest. Er was een bedrag geraamd van € 100,-. 

 

Bankkosten 

Er is een bedrag van € 183,- uitgegeven aan bankkosten. 

 

 2021 Begroting 2020 

Kosten Rabobank 183 150 119 

Totaal 183 150 119 

 

Overige exploitatielasten 

Er zijn geen overige exploitatielasten.  
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BATEN 

 

EXPLOITATIEBATEN 
 

Bijdrage van VPTZ-organisaties 

Er zijn geen bijdragen ontvangen van VPTZ-organisaties. 

 

Bijdrage aan donaties en giften 

De donaties en giften die in 2021 zijn ontvangen bij VPTZ Midden Gelderland zijn overge-

boekt naar de Stichting Vrienden van VPTZ Midden Gelderland. De volgende bedragen zijn 

ontvangen.  

 

 2021 Begroting 2020 

Gift familie S. te LK 

Gift Familie L.W. 

735 

50 

  

Gift familie d. H. 200   

Bijdrage Rabobank Clubkas Campagne 

Donaties en giften 

187 1.000 

1.000 

207 

125 

Totaal 1.172 2.000 332 

 

Subsidies 

Er zijn geen subsidies ontvangen.  

 

Rente en dividend 

Er zijn in 2021 rente-bedragen ontvangen van in totaal € 5,17 die betrekking hebben op 2020. 

 

 2021 Begroting 2020 

Rabobank DoelReserveren 4 10 4 

SNS Bank Zakelijk Sparen 1 90 46 

Totaal 5 100 50 

 

Overige exploitatiebaten 

Alle baten die niet op een specifieke post kunnen worden verantwoord en incidenteel voor-

komen worden hier verantwoord. Er zijn geen overige exploitatiebaten. 
 

 

 

RESULTAATBESTEMMING 

  

Het exploitatieresultaat wordt ten gunste of ten laste van het eigen vermogen gebracht. Het 

nadelig exploitatieresultaat van € 216,- wordt op de Overige reserves in mindering ge-

bracht. 
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VERSLAG KASCOMMISSIE 

 

De kascommissie, als zodanig benoemd op 16 maart 2022 en bestaande uit de heren 

J. Genee en F. Kienstra, verklaart hierbij, dat: 

 

• alle door haar gewenste inlichtingen zijn verschaft; 

• kas en waarden van de stichting zijn getoond; 

• boeken en bescheiden van de stichting ter inzage zijn gegeven; 

• de jaarrekening 2021 is gecontroleerd en besproken. 

 

Op grond van het door haar ingestelde onderzoek over het afgelopen boekjaar verklaart de 

kascommissie dat het financieel verslag 2021 en de balans en resultatenrekening voor het 

stichtingsjaar 2021 kunnen worden vastgesteld. Zij adviseert het bestuur de penningmees-

ter decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beheer. 

 

 

Zevenaar, 31 maart 2022  

 

 

De leden van de kascommissie, 

 

     

 

 

      

J. Genee   F. Kienstra 

 

 


