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1.1 Opdracht 

Samenstellingsverklaring BDO Accountants
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1.2                                                                                                                                                                                                                                                                Algemeen

Bestuur

De samenstelling van het bestuur per balansdatum  is als  volgt:
-De heer G. van Barneveld, voorzitter
-De heer R.A. Macdonald, penningmeester
-De heer K.D. Bruintjes, secretaris
-Mevrouw K.S.M. Jurgens
-Mevrouw C.C.D. Hofschreuder-Meijering
-De heer J.S. Moraal 

De huidige bestuursleden hebben de volgende nevenfuncties:

De heer G. van Barneveld
Geen

De heer R.A. Macdonald
Geen

De heer K.D. Bruintjes
Voorzitter bestuur Johannes Hospitum
Voorzitter Stichting Stimuleringsfonds Rouw
Voorzitter  Connecting Arts, festival voor de wind

Mevrouw  K.S.M. Jurgens
Voorzitter Van Praag Instituut
Voorzitter Parapsychologisch Instituut
Voorzitter Stichting  Entertainment&Education

Mevrouw C.C.D. Hofschreuder-Meijering
Geen

De heer J.S.  Moraal
Voorzitter van de stichting Promotie Nieuwkoop 

Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 27 december 1994 is opgericht de Stichting Vrienden van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale
Zorg Nederland. De stichting is per 1 januari 2008 door de belastingdienst gerangschikt als algemeen nut beogende
instelling (ANBI).
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1.3                                                                                                                                                                                                                                                                Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de vennootschap verstrekken wij u het navolgende
overzicht. Dit is gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. 

Analyse van de financiële positie

31-12-2014 31-12-2013
€ €

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen 970 2.523
Liquide middelen 117.041 167.423

118.011 169.946

Kortlopende schulden -36.024 -21.906

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal
81.987 148.040

Vastgelegd op lange termijn

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 81.987 148.040

Financiering

Reserves en Fondsen 81.987 148.040
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2. Bestuursverslag

Exploitatieresultaat
De Staat van Baten en Lasten over 2014 laat een tekort zien van € 66.053. Dit tekort is voornamelijk veroorzaakt
door bijdragen aan twee projecten van de VPTZ in 2014. Ten eerste is er € 47.804 bijgedragen voor het maken van
een commercial (korte film) om nieuwe vrijwilligers te werven en om het werk en de naamsbekendheid van
Vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (hierna VPTZ) te promoten. Ten tweede is het
Landelijke Steunpunt van de VPTZ eind 2014 van Bunnik naar Amersfoort verhuisd. 
Hieraan heeft de Stichting € 15.000 bijgedragen. 

Financiële positie
De bovengenoemde bijdragen zijn via de resultaatbestemming ten laste van de overige reserves gebracht. 
De toename in de overige schulden en overlopende passiva per 31 december 2014 heeft eveneens met de bijdragen
te maken.

Gezien de doelstelling van de Stichting om financiële steun aan de activiteiten van de VPTZ te verlenen is het
belangrijk dat de liquide middelen altijd ter beschikking van bijdragen aan de VPTZ staan. Het financiële beleid van
de Stichting is dus de overtollige liquide middelen op een spaarrekening te houden en niet voor de langere termijn te
beleggen. 

Toekomstige financiële verplichtingen
In 2015 vinden de tweejaarlijkse activiteiten van de Stichting – de Elckerlijcklezing en de uitreiking van de Prijs de
Vrijwilliger weer plaats. De Elckerlijcklezing wordt echter niet meer in de voorgaande vorm gehouden maar wordt
door een bredere ‘Elckerlijck-congres’ vervangen waarvoor een bijdrage van de Stichting niet nodig zal zijn. 
De Prijs de Vrijwilliger wordt ook tijdens dit congres uitgereikt. De kosten hiervan voor rekening van de Stichting zijn
op € 4.500 geschat

Om een zorgvuldige afsluiting van de Elckerlijcklezing oude stijl te realiseren heeft de Stichting besloten om in 2015
een boekje met een samenvatting van de gehouden lezingen uit te brengen tegen een geschatte kost van € 10.000

In 2015 wordt door de VPTZ een viertal regionale Vrijwilligers-bijeenkomsten gehouden. De Stichting heeft
toegezegd om € 20.000 aan de kosten van de bijeenkomsten bij te dragen.
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3.1                                                                                                                                                                                                                                                                Balans per 31 december 2014 
(na resultaatverdeling)

31 december 2014 31 december 2013
€ € € €

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen 1 970 2.523

Liquide middelen 2 117.041 167.423

Totaal activazijde 118.011 169.946

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN 3 

Overige reserves 4 40.462 106.515
Bestemmingsfondsen 5 41.525 41.525

81.987 148.040

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden en overlopende passiva 6 36.024 21.906

Totaal passivazijde 118.011 169.946
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3.2                                                                                                                                                                                                                                                                Staat van baten en lasten over 2014 

2014 2013
€ € € €

Baten 7 1.352 2.415
Overige bedrijfslasten 8 68.226 33.609

Resultaat -66.874 -31.194

Financiële baten en lasten 9 821 1.760

Saldo -66.053 -29.434

Belastingen - -

-66.053 -29.434

Resultaatbestemming 10 66.053 29.434

Netto resultaat na belastingen - -
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3.3                                                                                                                                                                                                                                                                Kasstroomoverzicht over 2014 

2014
€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -66.874

Verandering in werkkapitaal:
Debiteuren 625
Rente 928
Kortlopende schulden (exclusief banken) 14.118

15.671

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
-51.203

Ontvangen interest 821

Kasstroom uit operationele activiteiten
-50.382

Mutatie geldmiddelen
-50.382

Samenstelling geldmiddelen

Stand per begin boekjaar 167.423
Mutaties in boekjaar -50.382

Stand per eind boekjaar 117.041
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3.4                                                                                                                                                                                                                                                                Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Activiteiten

De stichting heeft, met uitsluitsel van winstoogmerk, ten doel steun te verlenen aan de activiteiten van de vereniging
met volledige rechtsbevoegdheid Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland en het bevorderen van de
instandhouding van deze vereniging, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening  Is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. 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.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong
vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden. 

Vorderingen

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 afwaarderingen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
vorderingen. Deze afwaarderingen worden bepaald op basis van Individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan,
dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Kortlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.
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Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten uit donaties, giften en nalatenschappen
worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. De lasten worden bepaald
met Inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Een exploitatie-overschot wordt verantwoord
in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Een exploitatietekort wordt in aanmerking genomen in het jaar waarin
deze voorzienbaar is. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze
betrekking  hebben.

Grondslagen voor het overzicht van kasstromen

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

Behorende bij het financieel verslag over 2014 van Stichting Vrienden van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland
te Bunnik
waarbij een samenstellingsverklaring is afgegeven

12

verhoef k
Stempel



3.5                                                                                                                                                                                                                                                                Toelichting op de balans

Vlottende activa

31-12-2014 31-12-2013
€ €

1  Vorderingen

Nog te ontvangen giften - 625
Rente 970 1.898

970 2.523

31-12-2014 31-12-2013
€ €

2  Liquide middelen

Rabobank Telespaarrekening 115.521 167.223
Rabobank Verenigingspakket 1.462 174
Rabobank rekening-courant 58 26

117.041 167.423

3  Reserves en Fondsen

Overige
reserves

Bestemmings-
fondsen

Totaal

€ € €

Stand per 1 januari 2014
106.515 41.525 148.040

Resultaatbestemming boekjaar -66.053 - -66.053

Stand per 31 december 2014 40.462 41.525 81.987

  

2014 2013
€ €

4  Overige reserves

Overige reserves

Stand per 1 januari 106.515 108.778
Resultaatbestemming boekjaar -66.053 -2.263

Stand per 31 december 40.462 106.515
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31-12-2014 31-12-2013
€ €

5  Bestemmingsfondsen
Agis Zorg 41.525 41.525

2014 2013
€ €

Agis Zorg
Stand per 1 januari 41.525 45.801
Resultaatbestemming boekjaar - -4.276

Stand per 31 december 41.525 41.525

Het fonds Agis Zorg kan worden aangewend voor trainingen en studiedagen.

Kortlopende schulden

31-12-2014 31-12-2013
€ €

6  Overige schulden en overlopende passiva
Vereniging VPTZ Nederland, doorbelasting kosten 16.224 788
Vereniging VPTZ Nederland, Commercial 9.514 62
Vereniging VPTZ Nederland, Prijs de Vrijwilliger 7.886 10.477
Accountantskosten 2.400 1.200
Vereniging VPTZ Nederland, Elckerlijcklezing - 9.362
Rente- en bankkosten - 17

36.024 21.906
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3.6                                                                                                                                                                                                                                                                Toelichting op de staat van baten en lasten

2014 2013
€ €

7  Baten
Donaties en giften 1.352 2.415

2014 2013
€ €

8  Overige bedrijfslasten
Algemene lasten 68.226 33.609

2014 2013
€ €

Algemene lasten
Lasten commercial 47.804 -
Bijdrage verhuiskosten Vereniging Palliatieve Zorg Nederland 15.000 -
Doorbelaste lasten secretariaat/administratie 2.273 2.485
Accountantslasten 1.200 1.745
Lasten Prijs de Vrijwilliger 887 13.583
Overige algemene lasten 774 772
Bestuurslasten 288 315
Lasten Elckerlijcklezing - 14.709

68.226 33.609

2014 2013
€ €

9  Financiële baten en lasten
Rentebaten 821 1.760

2014 2013
€ €

10  Resultaatbestemming
Resultaatbestemming naar bestemmingsfondsen - 27.171
Resultaatbestemming naar overige reserves 66.053 2.263

66.053 29.434
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3.7 Overige informatie

Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende 2014 waren er geen werknemers in dienst (2013: 0)
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Bunnik, 22 september 2015

Ondertekening bestuur voor akkoord: 

G. van Barneveld R.A. Macdonald K.D. Bruintjes

K.S.M. Jurgens C.C.D. Hofschreuder-Meijering J.S. Moraal
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4.                                                                                                                                                                                                                                                                OVERIGE GEGEVENS
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4.1 Mededeling omtrent het ontbreken van de controleverklaring

Aangezien Stichting Vrienden van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland binnen de door de wet
gestelde grenzen (artikel 396 Titel 9 Boek 2 BW) valt, behoeft aan de jaarrekening en het jaarverslag geen verklaring
omtrent de getrouwheid te worden toegevoegd.

4.2 Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming

In de statuten is geen regeling opgenomen inzake de winstbestemming. Het bestuur beslist hier jaarlijks in de
bestuursvergadering over.

4.3 Voorstel resultaatverwerking

Tijdens de bestuursvergadering waarin de jaarrekening zal worden vastgesteld, zal worden voorgesteld om het
negatieve resultaat over 2014 ad € 66.053 in mindering te brengen op de overige reserves.

Dit voorstel dient nog te worden vastgesteld door het bestuur, maar is al verwerkt in de jaarrekening 2014.
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Samenstellingsverklaring  
 

Aan: het bestuur van Stichting Vrienden van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg 

Nederland 

 

 

De jaarrekening van Stichting Vrienden van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg 

Nederland is door ons samengesteld op basis van de van u verkregen informatie. De 

jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 

de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 met de daarbij horende toelichting. 

In deze toelichting 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 Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk 

Wetboek (BW). 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 zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld 

van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Vrienden van de Vrijwilligers 

Palliatieve Terminale Zorg Nederland 

 

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.  

 

 

Utrecht, 18 februari 2016 

 

BDO Accountants 

namens deze, 

 

 

 

R.W.A. Eradus RA 

 


