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Hoogmeer 2324
6605 BX Wijchen
Referentie:
95800.CK.20160621
Nijmegen, 21 juni 2016

Geacht bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2014 met betrekking tot uw stichting.
1

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Vrienden van Stichting VPTZ Wijchen is door ons samengesteld op
basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december
2014 en de winst-en-verliesrekening over 2014 met de daarbij horende toelichting. In deze
toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de
voor accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze
standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van
de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van
administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u
ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming
met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan
deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door
het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening
overeenkwam met onze kennis van Stichting Vrienden van Stichting VPTZ Wijchen. Wij hebben
geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een
oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de
jaarrekening.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende
relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants
(VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de
opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en
dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA
verwijzen wij u naar www.nba/verklaringen.

Nijmegen, 21 juni 2016
Q accountants en belastingadviseurs B.V.
namens deze

A. van der Burgh RA
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2

ALGEMEEN

2.1

Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting Vrienden van Stichting VPTZ Wijchen bestaan voornamelijk uit het
werven van fondsen alsmede aantrekken en verstrekken van financiering ten behoeve van
Stichting VPTZ Wijchen en Stichting Vastgoed VPTZ Wijchen.
2.2

Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door de heer J.R.A. Klaaijsen, de heer G.J.A.
Verbiezen en de heer R.T.W.M. Binnendijk.
2.3

Vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2013 die intern is opgesteld.
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BESTUURSVERSLAG OVER 2014
Stichting Vrienden van Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Wijchen te Wijchen
Beleid en organisatie
Doelstelling:
Het genereren en beheren van inkomsten casu quo het werven van fondsen ten behoeve van de
Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Wijchen en de Stichting Vastgoed Vrijwilligers
Palliatieve Terminale Zorg Wijchen.
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
J.R.A. Klaaijsen, voorzitter;
G.J.A Verbiezen, secretaris;
R.Th.W.M. Binnendijk, penningmeester.
Activiteiten in 2014
In 2014 zijn de volgende acties georganiseerd:
Het inrichten van de administratie voor het innen en beheren van de bijdragen van
l
de vrienden van het Hospice was een niet geringe klus. Het feit dat de invoering van
het IBAN nummer landelijk ook niet geheel vlekkeloos verliep bracht nog eens extra
aanloopproblemen. Inmiddels zijn deze problemen op de juiste wijze opgelost en
verwachten wij dat de ledenadministratie naar behoren zal functioneren.
De huis aan huis actie die in 2013 was opgestart voor de werving van donateurs
l
heeft in dit boekjaar in juni en juli een vervolg gehad. Het resultaat per werver was
naar tevredenheid, maar omdat we niet het vereiste aantal wervers konden
rekruteren is de aanwas beneden de verwachting gebleven.
Een belangrijke actie betrof het ontwerp en de inrichting van de tuin. Met een grote
l
inspanning van de Tuinmarkt Kasteel Hernen is het ontwerp en de inrichting van de
tuin op papier geheel gerealiseerd is. Voor de fysieke inrichting van de tuin is de
samenwerking met Helicon tot stand gebracht en zal deze tuin, mede in het kader
van een leertraject, geheel ingericht en onderhouden worden.
Met de verkoop van certificaten is het afgelopen jaar een groot bedrag binnengehaald
l
en wel zodanig dat het, samen met de toezeggingen van de landelijke fondsen,
verantwoord was in het begin van dit boekjaar daadwerkelijk met de bouw te
starten.
De gemeente Wijchen verraste het Hospice Wijchen weer eens op een gulle wijze
l
door af te zien van de legesfactuur bij de bouw.
De informatiewinkel is geruime tijd voor het publiek open geweest voor het publiek.
l
Op 28 februari 2014 hebben we deze winkel gesloten na voldoende te hebben
bijgedragen aan de bekendheid van het initiatief van de bouw van Hospice Wijchen
en voorzien in de informatiebehoefte van de Wijchense gemeenschap.
De presentaties waarmee we in 2013 begonnen waren, zijn ook in 2014 op diverse
l
plaatsen voor vele belangstellenden gehouden.
De brede bekendheid en positieve uitstraling die we bij de lokale bevolking mogen
l
ondervinden, vindt ook zijn weerslag in de het aantal en de grootte van de diverse
spontane donaties en giften die we mogen ontvangen. Dat zijn er inmiddels te veel
om in dit verslag te noemen. In de nieuwsbrieven die door het jaar heen uitgegeven
worden, worden de meest opmerkelijke acties vermeld. Het betreft vooral giften
n.a.v. begrafenissen/crematies, maar ook jubilea, verjaardagen, recepties,
verkoopactiviteiten en openingen zijn veelal aanleidingen het Hospice Wijchen met
een bedrag te verrijken.
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1
BALANS PER 31 DECEMBER 2014
(na winstbestemming)

31 december 2014
€

€

31 december 2013
€

€

ACTIVA
Vaste activa
Financiële vaste activa

(1)

Leningen u/g

470.000

-

Overige vorderingen en overlopende
activa

38.466

14.991

(3)

40.637

14.861

549.103

29.852

229.153

29.852

315.000

-

4.950

-

549.103

29.852

Vlottende activa
Vorderingen

Liquide middelen

(2)

PASSIVA
Eigen vermogen

(4)

Bestemmingsreserves
Langlopende schulden

(5)

Leningen o/g
Kortlopende schulden

(6)

Overige schulden en overlopende
passiva
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2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

Saldo 2014

Saldo 2013

€

€

Baten

Baten uit fondswerving

(7)

211.032

31.387

(8)
(9)
(10)
(11)

6.583
5.996
-3.481
2.633

65
1.470
-

11.731

1.535

199.301

29.852

199.301

29.852

Lasten
Beheer en administratie
Exploitatiekosten
Algemene kosten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

Resultaat
Resultaatbestemming
Bestemmingsreserves
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3

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en
passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Begroting
Het bestuur stelt geen begroting op. Derhalve is er geen vergelijking tussen begroting en
realisatie in deze jaarrekening opgenomen.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Financiële vaste activa
De overige vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale
waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.
Bij financiële activa die gewaardeerd zijn tegen geamortiseerde kostprijs wordt de omvang van
de bijzondere waardevermindering bepaald als het verschil tussen de boekwaarde van het actief
en de best mogelijke schatting van de toekomstige kasstromen, contant gemaakt tegen de
effectieve rentevoet van het financiële actief zoals die is bepaald bij de eerste verwerking van
het instrument. Het waardeverminderingsverlies dat daarvoor opgenomen was, dient te worden
teruggenomen indien de afname van de waardevermindering verband houdt met een objectieve
gebeurtenis na afboeking. De terugname wordt beperkt tot maximaal het bedrag dat nodig is
om het actief te waarderen op de geamortiseerde kostprijs op het moment van de terugname,
als geen sprake geweest zou zijn van een bijzondere waardevermindering. Het teruggenomen
verlies wordt in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs
zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen.
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GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het
jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de kosten en andere lasten van
het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Donaties en andere baten zijn verantwoord in het jaar waarin ze zijn ontvangen. Verliezen welke
hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn
toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de
verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden
verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.
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4

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1.

Financiële vaste activa
31-12-2014

31-12-2013

€

€

Leningen u/g
Lening u/g Stichting Vastgoed VPTZ Wijchen

470.000

-

2014

2013

€

€

Lening u/g Stichting Vastgoed VPTZ Wijchen
Stand per 1 januari
Verstrekte leningen

470.000

-

Langlopend deel per 31 december

470.000

-

Dit betreft een in het boekjaar verstrekte lening ten behoeve van de bouw en inrichting van een
Hospice in Wijchen. De rente is gelijk aan de 12 maands Euribor op de eerste dag van het
kalenderjaar met een opslag van 1%, doch minimaal 3%. De lening is verstrekt voor onbepaalde
tijd. Als zekerheid is vertrekt een recht van hypotheek op het pand aan de Fazantstraat 66 in
Wijchen.

VLOTTENDE ACTIVA
2.

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen donaties
Nog te ontvangen Stichting Vastgoed VPTZ Wijchen
Rente lening u/g
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5.260
29.725
3.481

14.991
-

38.466

14.991
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31-12-2014

31-12-2013

€

€

28.637
12.000

14.861
-

40.637

14.861

229.153

29.852

29.852

-

Resultaatbestemming

29.852
199.301

29.852

Stand per 31 december

229.153

29.852

75.000
240.000

-

315.000

-

3.

Liquide middelen

Rabobank rekening-courant
Rabobank spaarrekening

PASSIVA
4.

Eigen vermogen

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve Hospice Wijchen
Stand per 1 januari

5.

Langlopende schulden

Leningen o/g
Lening o/g Stichting VPTZ Wijchen
Lening o/g Roborantia B.V.

2014

2013

€

€

Lening o/g Stichting VPTZ Wijchen
Stand per 1 januari
Opgenomen gelden

75.000

-

Langlopend deel per 31 december

75.000

-

Deze lening ad € 75.000 is verstrekt in het boekjaar. Aflossing vindt plaats over een periode van
5 jaar. Het rentepercentage is gelijk aan de 12 maands Euribor op de eerste dag van het
kalenderjaar met een opslag van 1%, doch minimaal 3%. Er zijn geen zekerheden verstrekt.
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2014

2013

€

€

Lening o/g Roborantia B.V.
Stand per 1 januari
Opgenomen gelden

240.000

-

Langlopend deel per 31 december

240.000

-

Deze lening ad € 240.000 is verstrekt in het boekjaar. Aflossing vindt plaats over een periode
van 5 jaar. Het rentepercentage is gelijk aan de 12 maands Euribor op de eerste dag van het
kalenderjaar met een opslag van 1%, doch minimaal 3%. Er zijn geen zekerheden verstrekt.

6.

Kortlopende schulden
31-12-2014

31-12-2013

€

€

Overige schulden en overlopende passiva
Accountantskosten
Rente leningen o/g

- 13 -

2.500
2.450

-

4.950

-
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7.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014
Saldo 2014

Saldo 2013

€

€

Baten uit fondswerving

Donaties certificaathouders
Overige donaties en giften

86.200
124.832

10.000
21.387

211.032

31.387

2.891
3.692

65

6.583

65

2.500
3.030
466

1.391
79

5.996

1.470

3.481

-

1.125
1.325
183

-

2.633

-

Personeelsleden
Bij de vennootschap waren in 2014 geen werknemers werkzaam.
Overige bedrijfskosten
8.

Exploitatiekosten

Kosten pand
Kosten werving en advertenties

9.

Algemene kosten

Accountantskosten
Administratiekosten
Kantoorkosten

Financiële baten en lasten
10.

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Lening u/g Stichting Vastgoed VPTZ Wijchen
11.

Rentelasten en soortgelijke kosten

Lening o/g Stichting VPTZ Wijchen
Lening o/g Roborantia B.V.
Bankkosten en rente
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