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5.1 JAARREKENING

5.1.0. BESTUURSVERSLAG

Inleiding:

In dit Bestuursverslag legt de Stichting Fonds Ondersteuning Cliënten Reinaerde verantwoording af

over het jaar 2019 conform de eisen van een ANBI stichting.

De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:

Ontwikkelingen, die hebben plaatsgevonden in de zorgomgeving van ondersteuning voor mensen 

met een beperking;

- De beleidsaanpassingen die door het bestuur zijn doorgevoerd;

- Samenstelling van het bestuur

- Activiteiten die door de stichting  in het verslagjaar zijn uitgevoerd

- Balans en resultaatrekening van de stichting 2019 met een toelichting

- Vooruitzicht komend boekjaar 2020

Het verslag zal worden toegezonden aan:  

Raad van Bestuur Stichting Reinaerde

Toezichthoudend orgaan (ANBI)

Collega stichtingen

Sponsors en potentiele sponsors

Beïnvloeders, verwijzers en geïnteresseerden  

Contact:

Naam: Stichting Fonds Ondersteuning Cliënten Reinaerde

Statutaire vestiging: Utrecht

Werkadres: Koningin Wilhelminalaan 3, 3527 LA Utrecht

Inschrijving KvK Utrecht: 41180049

RSIN/fiscaal nummer: 8057.78.068

Secretariaat: n.eickhoff@hetnet.nl

Telefoon: +31 30 2734725

De stichting heeft de ANBI status.

Bezoldiging: De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging

Bestuurssamenstelling: 

Dhr. W. B. (Willem) Jongma      voorzitter +31 6 17 40 26 26

Dhr. N. (Nico) Eickhoff              secretaris +31 6 44 75 25 19

Dhr. J.A.C. (Jan) Groot   penningmeester +31 6 20 03 29 58

Mw. A. (Aafke) Scharloo         

Mw. M (Myra) Dielen             

Dhr. T.(Tjeerd) Krumpelman  
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Doelstelling & Doelgroep

Reinaerde  

- is de zorgorganisatie in de regio Utrecht die zich richt op kinderen, jeugd en volwassenen.

- ondersteunt midden in de samenleving mensen met een beperking in de ontwikkeling van

  hun eigen  kracht.

- vanuit lokaal perspectief biedt zij dienstverlening die uitgaat van ieders eigen kracht variërend van 

  tijdelijke begeleiding tot langdurige zorg en behandeling.

- sluit met haar dienstverlening aan op elke levensfase: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

- vervlechten haar activiteiten met die van andere relevante partners. 

- stemmen af op de lokale situatie

- soms werkt Reinaerde als zelfstandige organisatie, vaak ook samen met andere organisaties 

  organisaties in ketenvorm en of allianties. 

Mensen met een beperking ontwikkelen zichzelf en Reinaerde heeft haar focus op het aanmoedigen 

van cliënten het beste uit zichzelf te halen en hun rol in de samenleving te versterken. Reinaerde  

ondersteunt haar cliënten bij de ontwikkeling van hun mogelijkheden en draagt bij aan hun kwaliteit

van bestaan.

Cliënten wonen en werken verspreid over 50 gemeenten in Nederland. Het grootste gedeelte van hen 

woont en werkt in de provincie Utrecht (25 gemeenten, ruim 3400 cliënten). De zorg en ondersteuning,

waarvan 3.700 cliënten gebruik maken, gaan uit van wat mensen kunnen. Dit varieert van tijdelijke 

begeleiding tot langdurige zorg en behandeling.

Afgeleide cijfers uit het jaarverslag 2019 van Reinaerde:

aantal medewerkers relatie

aantal 

cliënten fte's head ctn 

Fte's/ 

cliënten

 jr 2015 3.200 1.660 2.306 0,52

jt 2016 3.400 1.638 2.363 0,48

jr 2017 3.600 1.740 2.478 0,48

jr 2018 3.600 1.854 2.616 0,52

jr 2019 3.700 1.916 2.565 0,52

Belangrijke factoren in 2019: voor de Stichting Reinaerde als instelling 

Podium geven aan Samenspel 

-Gezien en gehoord worden

-De kracht van samen 

-Werkplezier en waardering 

-Innovatie als motor 

Bron : Jaarverslag 2019 Reinaerde 
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Beleid van het Fonds 

Omgeving waarin wij acteren 

Veranderingen in werk- en leefomgeving in de samenleving 

De stichting ondervindt de gevolgen van de navolgende veranderingen in haar werkomgeving:

- een terugtredende overheid zal leiden tot een groter gat tussen aanbod en vraag

- financiële krimp  heeft geleid tot verschraling in de zorg, manifest geworden in 2019 

- toename van beroep op eigen/private inzet van middelen

- toename particuliere schenkingen zoals giften en legaten

- toename bereidheid van bedrijfsleven om activiteiten in deze sector te ondersteunen  

- ter versterking van hun maatschappelijke profilering

Criteria

Het Fonds hanteert de navolgende criteria bij toekenning uitgaven:

- het is bestemd voor cliënten van de stichting Reinaerde, ongeacht de locatie 

- aanvraag is geen reguliere exploitatiepost

- de aanvraag kan niet betaald worden uit eigen middelen

- de aanvraag kan niet ingediend worden bij het Zorgkantoor of andere instanties 

- de eventuele onderhoudskosten respectievelijk exploitatiekosten zijn voor rekening 

- van aanvrager

- het moet bijdragen aan het geluk en welbevinden van de individuele client of cliënten  

Werkwijze/Wijze van aanpak

De zichtbaarheid van het Fonds kan o.a. worden versterkt door de activiteiten “smart” te benoemen. 

Daartoe worden in het komende verslagjaar de regiomanagers benaderd met als eerste uitdaging 

de doelstelling van het Fonds helder te verwoorden. Aantal jaren geleden hebben wij ons de vraag 

gesteld hoe wij ervoor kunnen zorgen, dat er meer beroep wordt gedaan op het fonds. Dat heeft o.a. 

geleid tot het voornemen om niet alleen individuele aanvragen in behandeling te nemen, maar ook 

aanvragen van groepen en/of centra in behandeling te nemen (uiteraard gerelateerd met Reinaerde).

Het criterium moet daarbij altijd zijn het welzijn en welbevinden van de cliënt.

Waar wij eerst met een menukaart werkten waarbij een aantal opties mogelijk werden gemaakt

zijn wij in het voorjaar 2016 -na overleg met locatiemanagers- gestart met het concreet aanbieden

van vouchers ter waarde € 1.000,=- per locatie waarbij grote locaties 2 vouchers ontvingen.

Enthousiasme en waardering was er alom. 

In de praktijk vraagt het daadwerkelijk gebruik maken ervan om enige gewenning.

Besteding van gelden voor de komende vijf jaar:

- Bevorderen van participatie in de samenleving van mensen met een beperking  

- Niet dagelijkse maar wel speciale ervaringen aanreiken. Te denken is aan uitstapjes, 

kunst en cultuur en familiebezoek met als doel de deelname aan het reguliere 

maatschappelijke verkeer mogelijk te maken 

- Bijdragen aan het bevorderen van welzijn en gezondheid van mensen met een 

beperking

- Bijdragen aan het leven van mensen met een beperking, om het leven  

aantrekkelijker en gemakkelijker te maken

- Het bevorderen en benutten van particulier initiatieven

- Het bevorderen en benutten van initiatieven uit het bedrijfsleven, zoals sponsor 

activiteiten

Ook In de komende jaren zullen wij de aanpak, werkwijze en activiteiten van de stichting verder

fine tunen en concretiseren 
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Kenmerken:

- Verruiming en toegankelijk maken van kunst en vrijetijdsbesteding

- Het bevorderen en mogelijk maken van het onderhouden van familie en 

netwerk contacten

- Continuïteit

- Koppeling tussen funding en uitgaven

- Activeren legaten

- Behoud ANBI status 

Resultaat dat de stichting in het afgelopen boekjaar heeft geboekt:

Bestedingen 2019:

Na het succes van de voucheractie uitmondend in tegoedbonnen in voorgaande jaren, waren 

de aanvragen ook in de eerste helft van 2019 nog aarzalend 

Duidelijk is daarbij nog eens aangegeven dat aanvragen moesten bijdragen aan:

“GELUK, WELZIJN EN WELBEVINDEN VAN REINAERDE CLIENTEN”

omdat dit de belangrijkste doelstelling van het fonds is.

In het najaar van 2019 hebben wij via de website van Reinaerde een oproep gedaan om aanvragen 

in te dienen voor ondersteuning tijdens de feestdagen.

De bestedingen betroffen evenals de voorgaande jaren voornamelijk de volgende onderwerpen:

- Kosten rolstoelvervoer naar uitjes en evenementen 

- Muziekavonden

- Bezoeken aan pretparken, musicals e.d.

- Aanschaf van computers e.d.

- Bijdrage in het plaatsen van een "wensboom"

- Organiseren van het gezamenlijk maken van kerststukjes 

De bestedingen dienen zoals hiervoor aangegeven bij te dragen aan “het geluk en welbevinden van 

de Reinaerde cliënten". Voor het bestuur is het telkens weer de vraag of de aanvraag hiermee in 

overeenstemming is. Als er een aanvraag binnenkomt wordt er naar de volgende criteria gekeken:

a. Is het voor het geluk en welbevinden van de cliënt(en)

b. Valt de aanvraag niet onder de normale exploitatie van de organisatie

c. Is het een reële aanvraag

Aanvragen voor bijvoorbeeld meubilair voor een locatie worden in principe afgewezen, omdat deze   

uit de normale exploitatie zouden moeten worden gefinancierd. Aanvragen voor specifiek meubilair 

waarbij een plausibele uitleg wordt gegeven, kunnen wel tot honorering leiden.

Aanvragen voor een vakantie van een cliënt of cliënten, die dit niet zelf kunnen betalen worden

regelmatig goedgekeurd. Wanneer in de aanvraag ook gevraagd wordt, om de kosten voor de rest 

van het gezin te betalen, is het besluit veelal, dat alleen de kosten van de betreffende cliënt en diens 

directe begeleider door het fonds worden vergoed.
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Alle aanvragen worden door het bestuur zorgvuldig beoordeeld en de aanvrager krijgt een duidelijke  

uitleg waarom bepaalde aanvragen wel of niet worden gehonoreerd. 

In grote lijnen zien de ontwikkelingen er de afgelopen jaren als volgt uit:

Ondersteuningsuitgaven 

x€1,- 

jr 2016 20.411

jr 2017 43.007

jr 2018 28.981

jr 2019 38.491

130.890

gemiddelde van de 

afgelopen 4 jaar 32.723

Daarbij moet worden bedacht dat in de ondersteuningsuitkeringen veelal een tijdspanne tussen 

aanvraag en uitkering aanwezig is.

Baten en lasten ter financiering van de ondersteuningsaanvragen 

( x €1,-)

Baten ( minus is een last) jr 2015 jr 2016 jr 2017 jr2018 jr 2019 

Dividend/coupons

  en overige rente baten 3.260 8.109 8.614 9.614 10.331

Donaties 0 15 20 0 84

Koersveranderingen  

  beleggingsportefeuille 9.048 5.295 16.087 -26.604 72.027

12.308 13.419 24.721 -16.990 82.442

Lasten 

Beleggingsfees 3.793 7.362 9.685 9.706 9.678

Bankkosten 112 49 165 83 81

Organisatiekosten 1.852 560 854 102 2.495

5.757 7.971 10.704 9.891 12.254

Saldo baten minus lasten 6.551 5.448 14.017 -26.881 70.188

Incidenteel overig 

  resultaat (fonds SBBR) 76.000 55.600 0 0 0

82.551 61.048 14.017 -26.881 70.188
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De beleggingsportefeuille:

De in juni 2016 door het fonds met ABNAMRO afgesloten vermogensbeheer overeenkomst met een 

Defensief (II) risico profiel waarbij een beleggingshorizon van 5 jaar is afgesproken, is in het verslagjaar 2019

geactualiseerd. Rekening houdend met een liquiditeitsbuffer voor minimaal 3 jaar ondersteuningsuitkeringen 

is het risico profiel vanaf juli 2019 gemuteerd naar een Matig offensief profiel (IV).

De ontwikkeling  van de portefeuille is weergegeven op onderstaand overzicht:

Effecten portefeuille verloop (x € 1) Duurzaam Fondsen Mandaat ( via ABNAMRO Bank)

start jr aankopen verkopen ult jr 

herwaar-

dering 

beurs- 

waarde 

 Liquiditeit 

ABNAMRO  

Vermogens 

beheer 

31-12-2016 456.993 572.672 462.739 566.926 5.296 572.222 220.044

31-12-2017 572.222 104.518 91.894 584.846 16.087 600.933 206.004

31-12-2018 600.933 175.347 88.345 687.935 -26.603 661.332 118.063

31-12-2019 661.332 719.568 753.568 627.332 72.026 699.358 67.413

31/12/2017 31/12/2018 31-12-2019

x € 1,= x € 1,= x € 1,=

Aandelen 165.860 20% 149.713 19% 428.532 56%

Obligaties 354.607 43% 408.147 52% 233.265 30%

Overige beleggingen 80.486 10% 103.471 13% 37.561 5%

600.953 661.331 699.358

Liquiditeiten (vermogensbeheerrekening) 220.044 27% 118.063 15% 67.413 9%

820.997 100% 779.394 100% 766.771 100%

De verdeling in beleggingscategorieën blijft binnen de afgesproken bandbreedte's 

jr 2017 jr 2018 jr 2019 

Dividend/ coupons en overige rente baten 8.614 9.614 10.331

rendement - exclusief koersresultaten 1,05% 1,23% 1,35%

De koersresultaten over deze 3 jaar 16.087 -26.603 72.026

rekening houden met de aan de bank te betalen beleggingsfees bedroeg het werkelijk rendement in 2019

netto 9,4% 

Vermogensontwikkeling 

Stand per 1 januari 2018 862.744

Saldo baten minus lasten - excl ondersteuningsuitkeringen -26.881

Ondersteuningsuitkeringen -28.981

Stand per 31 december 2018 806.882

Stand per 1 januari 2019 806.882

Saldo baten minus lasten - excl ondersteuningsuitkeringen 70.188

Ondersteuningsuitkeringen -38.491

Stand per 31 december 2019 838.579
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Bij een gemiddelde inflatiecorrectie voor de gezinsconsumptie van 1,7% (bron: CBS) zou het 

vermogen (op basis van stand 1 januari 2019 dienen te stijgen met ca € 14.000; thans is het vermogen - 

zelfs na verwerking van de ondersteuningsuitkeringen van € 38.491, gestegen tot € 838.579.

Uiteraard is dit geen doelstelling op zich maar geeft ruimte voor toekomstig ruimhartiger beleid bij de 

beoordeling van aanvragen voor ondersteuningsuitkeringen.

Vooruitzicht boekjaar 2020:

Verbinding versterken met de ouders/familie/vertegenwoordigers en verzorgers.

In 2019 hebben wij gelukkig weer meer aanvragen voor ondersteuning van de cliënten van Reinaerde

ontvangen.De meeste aanvragen hebben wij ook daadwerkelijk kunnen honoreren. 

Zoals in onze statuten immers is bepaald, heeft onze stichting tot taak en doelstelling om een bijdrage 

te leveren aan het geluk van de cliënten van Reinaerde.

Wij hebben er hard aan gewerkt, maar wij zijn nog niet tevreden.

Het moet en het kan nog beter!

Hoe zit dat, wat kan of moet verder verbeterd worden?

In de afgelopen drie jaar hebben wij actief de locaties bezocht en  bestedingen gestimuleerd

met o.a. het uitgeven van vouchers.

Daarmee hebben wij meer bekendheid gekregen bij de locatiemanagers en dus ook bij de cliënten.

Ook in 2019 hebben wij weer meer activiteiten kunnen en mogen financieren. 

Wij hopen, dat de locatiemanagers ons blijven helpen met het aandragen van ondersteunings-

aanvragen, een niet zo eenvoudige opdracht.

Gelukkig hebben wij gemerkt, dat onze stichting langzaamaan beter bekend wordt bij  alle

betrokkenen.

Een update van onze pagina op de website van Reinaerde is daar mede behulpzaam in geweest.

Waarom is bekendheid zo belangrijk?

Kort en bondig samengevat zien wij de navolgende ontwikkelingen

-Terughoudende opstelling van de overheid t.a.v. het ter beschikking stellen van voldoende 

 middelen. 

-De kosten blijven stijgen terwijl helaas een toename van de beschikbare middelen in vele  

 gevallen achterwege blijft.

-Groeiende behoefte aan zorgverleners, terwijl de aanwas van nieuwe medewerkers achterblijft,

  dus noodgedwongen worden o.a. meer zij-instromers opgeleid en daarmee worden extra kosten 

  gemaakt wat ten  koste gaat van andere activiteiten.

-De gebruikelijke loyaliteit van de medewerkers voor de organisatie is afgenomen.  

-De rol van de ouders/familie/vertegenwoordigers zal gaan toenemen maar dat zal nog veel 

 tijd en aandacht vragen.

In de begroting 2019 van Reinaerde was als doelstelling opgenomen: 

"Het versterken van de driehoek tussen cliënt, familie en medewerker, omdat dit zowel de

kwaliteit van bestaan van de cliënten verbetert en tevens de motivatie van medewerkers 

versterkt”. 

Ons fonds ontvangt steeds meer signalen uit de organisatie, dat de motivatie voor het  

realiseren van deze doelstelling onder druk staat en dus extra tijd en aandacht vraagt. 

Bovendien vraagt de financiële bedrijfsvoering van Reinaerde zelf extra aandacht terwijl 

het huidige weerstandsvermogen geen extra ruimte biedt.

Tot overmaat van zorg zijn er daarbij verschillende tegenvallers. 
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Wij signaleerden eerder al de navolgende gevoelens en beweegredenen van ouders en bedrijven:

1. De binding tussen ouders, cliënten en medewerkers wordt sterker

2. Ouders willen “herkenbaar” schenken, dus niet anoniem aan een organisatie

3. Bij nalatenschappen wordt steeds vaker de individuele behoefte van hun kind en

de doelstelling van de nalatenschap vastgelegd

4. Ouders/familie weten niet en hebben ook geen ervaring hoe zij schenkingen bij  

        nalatenschap kunnen vastleggen

5. Bedrijven hebben nu nog weinig of geen ervaring met funding aan

dergelijke zorgorganisaties.

Wij willen inspelen/rekening houden met deze gevoelens en beweegredenen 

en zullen met name actiever gaan communiceren met onze stakeholders.

Interne organisatie:

In het voorjaar van 2019 hebben wij een nieuwe penningmeester kunnen aantrekken.  

Binnen korte tijd heeft onze penningmeester de kwaliteit van de financiële organisatie op een 

veel hoger professioneel niveau kunnen brengen.

Mede in nauw overleg met de bank hebben wij het beleggingsbeleid aangepast, rekening houdend

met een buffer aan liquiditeiten voor ondersteuningsuitkeringen voor de komende 3 tot 4 jaar.

Met de huidige corona crisis zijn helaas de koerswinsten uit beleggingen in de eerste 

paar maanden van 2020  weer voor een deel genivelleerd.

Aangaande de steeds toenemende regeldruk vanuit de overheid, zoals uitbreiding van 

publicatie verplichtingen van stichtingen in het kader van transparantie van maatschappelijke 

organisaties en de UBO wetgeving (Ultimate Beneficial Owner) zullen wij ons door ter zake 

deskundigen laten adviseren.

Wij gaan, ondanks de nodige zorgen, toch vol vertrouwen het komende jaar in. 

Wij verwachten een toename in aanvragen voor ondersteuning en mits passend aan

onze voorwaarden voldoen wij daar graag aan.
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5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-19 31-dec-18

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Beleggingen 1 699.358 661.331

Vorderingen en overlopende activa 2 91 1.337

Liquide middelen 3 159.130 164.214

Totaal vlottende activa 858.579 826.882

Totaal activa 858.579 826.882

Ref. 31-dec-19 31-dec-18

PASSIVA € €

Eigen vermogen

Kapitaal 4 806.882 862.744
Resultaat lopend boek jaar 31.697 -55.862

Overig resultaat 0 0

Totaal eigen vermogen 838.579 806.882

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden en overlopende passiva 5 20.000 20.000

Totaal passiva 858.579 826.882
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5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2019

Ref. 2019 2018

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Bedrijfsopbrengsten 6 82.442 -16.990

Som der bedrijfsopbrengsten 82.442 -16.990

BEDRIJFSLASTEN:

Overige bedrijfskosten 7 50.745 38.872

Som der bedrijfslasten 50.745 38.872

RESULTAAT BOEKJAAR 31.697 -55.862

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2019 2018

€ €

Resultaat boekjaar 31.697 -55.862

Overig resultaat 0 0

31.697 -55.862
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5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT

Ref. 2019 2018

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 31.697 40.637

Veranderingen in vlottende middelen:

- beleggingen -38.027 -115.229

- vorderingen 1.246 1.617

- kortlopende schulden 0 -441

-36.781 -114.053

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -5.084 -73.416

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -5.084 -73.416

Mutatie geldmiddelen -5.084 -73.416

Stand 31 december 2018 164.214

Mutatie -5.084

Stand 31 december 2019 159.130
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5.1.4.1 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

De Stichting Fonds Ondersteuning Cliënten Reinaerde werd opgericht op 22 januari 1987 en is voor 

onbepaalde duur aangegaan.

Doel en Werkwijze

Na de laatste statutenwijziging van 12 april 2016

De stichting heeft ten doel om:

- Een bijdrage te leveren aan het geluk van cliënten van de te Utrecht gevestigde stichting 

“Stichting Reinaerde”

- Activiteiten van Stichting Reinaerde voor haar cliënten financieel te ondersteunen voor zover 

het activiteiten betreft op het gebied van:

a. Dagbesteding

b. Kunst

c. Bevordering van de lichamelijke en/of geestelijke gezondheid

d. Bevordering van het algemeen welbevinden

- Wetenschappelijk onderzoek, zowel theoretisch al toegepast, te initiëren en te bevorderen, 

indien en voor zover dit leidt of kan leiden tot een directe bijdrage aan het geluk van cliënten  

van Stichting Reinaerde

De stichting tracht dit doel te bereiken door; 

a. Het in het leven roepen en beheren van een fonds, gevoed door eenmalige of periodieke 

bijdragen van begunstigers van de stichting

b. Het ontvangen van gelden, voortkomende uit acties

c. Het informeren van begunstigers van de stichting over de activiteiten en resultaten van de 

stichting

d. Het ontwikkelen van goede administratieve procedures voor de behandeling van aanvragen  

voor verstrekking van middelen uit het fonds

e. Het beoordelen van initiatieven die voor gehele of gedeeltelijke bekostiging door de stichting  

in aanmerking zouden kunnen komen

f. Het ter beschikking stellen van middelen uit het fonds voor de realisering van de hiervoor  

bedoelde initiatieven

g. Het houden van toezicht op de goede besteding van beschikbaar gestelde middelen

h. Het verspreiden van informatie over doeleinden en activiteiten van de stichting

i. Het onderhouden van contacten met instellingen met een verwante doelstelling

j. Het organiseren van activiteiten en evenementen

k. Alle andere wettige middelen
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Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Algemene grondslagen

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande 

jaar.

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs

of de actuele waarde. Indien er geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering 

plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de  of  balans, resultatenrekening en

kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

Beleggingen 

De beleggingsportefeuille wordt gewaardeerd op marktwaarde. Koersveranderingen op de portefeuille

worden verwerkt in de winst- en verliesrekening.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de 

vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaande uit banktegoeden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de   

balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is, dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is 

en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. Deze schulden worden gewaardeerd 

tegen de beste schatting van de bedragen, die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per 

balansdatum af te wikkelen.

5.1.4.3 Grondslagen van Resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten over het verslagjaar, met in 

achtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande 

van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden 

verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Baten en lasten uit voorgaande jaren, die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar

toegerekend.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Beleggingen 31-12-2019 31-12-2018

De specificatie is als volgt: € €

Aandelen 428.532 149.713

Obligaties 233.265 408.147

Overige beleggingen 37.561 103.471

699.358 661.331

2. Vorderingen en overlopende activa 31-12-2019 31-12-2018

De specificatie is als volgt: € €

Nog te ontvangen bedragen:

Rente 3 668

Dividend 0 0

Dividend belasting 88 669

Overige overlopende activa: 0 0

Totaal vorderingen en overlopende activa 91 1.337

3. Liquide middelen 31-12-2019 31-12-2018

De specificatie is als volgt: € €

Bankrekeningen 159.130 164.214

Totaal liquide middelen 159.130 164.214

PASSIVA

4. Eigen vermogen

31-12-2019 31-12-2018

€ €

Kapitaal 838.579 806.882

Totaal eigen vermogen 838.579 806.882

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overig Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 31-12-2018 bestemming resultaat 31-12-2019

€ € € €

Kapitaal 806.882 31.697 838.579

806.882 31.697 0 838.579

5. Kortlopende schulden en overlopende passiva 31-12-2019 31-12-2018

De specificatie is als volgt: € €

Nog te betalen kosten:

Bank- en beheerskosten 0 0

Overige passiva: goedgekeurde ondersteuningsaanvragen 20.000 20.000

0
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 20.000 20.000

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:
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5.1.6 Toelichting op de resultatenrekening

BATEN

6. Toelichting bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Opbrengsten

Dividend/coupons/rente 10.331 9.614

Dotaties 84 0

Koersveranderingen beleggingen (last reso. bate) 72.027 -26.604

Totaal 82.442 -16.990

7. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Kosten Projecten

Ondersteuningsaanvragen 38.491 28.981

 

Materiële organisatiekosten:  

- Bankkosten 81  83

- Beleggingsfee 9.678 9.706

- Organisatiekosten 2.495 102

Totaal overige bedrijfskosten 50.745 38.872
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Het bestuur van de Stichting Fonds Ondersteuning Clienten Reinaerde heeft de jaarrekening 2019

vastgesteld in de vergadering van 2 juni 2020.

5.2.2 Statutaire regeling resultaatbestemming

In de statuten is bepaald dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van het bestuur.

5.2.3 Resultaatbestemming

Het resultaat over het boekjaar 2019 ad € 31.697  is toegevoegd aan het kapitaal 

conform de Toelichting op de Balans in paragraaf 5.1.1.

5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum

5.2.5 Ondertekening door bestuurders

Het bestuursbesluit van 2 juni  2020 waarin de jaarrekening 2019 is vastgesteld en het 

resultaat over 2019 is verwerkt in het Kapitaal van de Stichting en het Bestuur zichzelf 

- exclusief de vertrokken penningmeester M.Raoef  - decharge heeft verleend, is ondertekend 

door alle zittende bestuursleden.

De heer W.B. Jongma

De heer N. Eickhoff

De heer J.A.C. Groot (vanaf 17 april 2019)

Mevrouw A. Scharloo

Mevrouw M. Dielen - Koekendaal

De heer T. Krumpelman

De heer M. Raouf (t/m 16 april 2019)

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum, buiten de feiten gememoreerd in het  bestuursverslag.
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