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1.                                                                                                                                                                                                                                                                ACCOUNTANTSRAPPORT



  

  

 

Stichting "Vrienden van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland"
Barchman Wuytierslaan 10
3818 LH   Amersfoort

Geacht bestuur,

1.1                                                                                                                                                                                                                                                                Samenstellingsverklaring van de accountant 

De jaarrekening van Stichting "Vrienden van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland" te Bunnik is door
ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31
december 2018 en de staat van baten en lasten over 2018 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
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". 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.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
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1.2                                                                                                                                                                                                                                                                Algemeen

Bestuur

De bestuursleden per 31 december 2018 zijn:
- De heer F.P. Vermeulen (in functie vanaf 16-9-2016) - voorzitter
- Mevrouw E.M. Meenderink-Spijker (in functie vanaf 16-9-2016) - secretaris
- De heer A.T.J.M. Zuure (in functie vanaf 22-11-2018) - penningmeester

De bestuursleden hebben de volgende relevante (neven)functies:
- De heer F.P. Vermeulen
voorzitter van Stichting Hospice Apeldoorn, Apeldoorn

- Mevrouw E.M. Meenderink-Spijker
beleidsmedewerker / Regio-coördinator Stichting VPTZ Leendert Vriel Twente, Oldenzaal
coördinator Stichting Exploitatie Hospice Enschede, Enschede

- De heer A.T.J.M. Zuure 
werkzaam bij Cofinimmo N.V., Brussel
penningmeester Stichting Hospice Almere, Almere
penningmeester Vereniging VPTZ Nederland, Amersfoort
lid Raad van Toezicht GGz Breburg Groep, Tilburg
lid Raad van Commissarissen Tomingroep B.V., Hilversum
lid Raad van Commissarissen WoningNet N.V., Weesp

Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 27 december 1994 is opgericht de Stichting Vrienden van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale
Zorg Nederland. De laatste statutenwijziging heeft plaatsgevonden op 16 september 2016. De stichting is bij de
Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 41187286 en vanaf 1 januari 2008 door de Belastingdienst
gerangschikt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het RSIN nummer is 804223300.

Doelstelling

De stichting heeft, met uitsluiting van winstoogmerk, ten doel steun te verlenen aan de activiteiten van de vereniging
met volledige rechtsbevoegdheid: Vrijwilligers PalliatieveTerminale Zorg Nederland, statutair gevestigd te gemeente
Bunnik, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandelonder dossiernummer: 30200327 en het
bevorderen van de instandhouding van deze rechtspersoon, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
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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

31-12-2018 31-12-2017
€ €

Op korte termijn beschikbaar

Vorderingen 9 79
Liquide middelen 79.339 83.954

79.348 84.033

Kortlopende schulden -1.513 -4.580

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal
77.835 79.453

Vastgelegd op lange termijn

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 77.835 79.453

Financiering

Reserves en Fondsen 77.835 79.453

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Meerwijk Allister Groep B.V.

Mw. B. Noordzij AA
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2. Bestuursverslag

Bestuursvergaderingen c.q. bestuursbesluiten
In 2018 is het jaar- c.q. financieel verslag 2017 d.d. 28 juni 2018 vastgesteld. Dit zoals samengesteld door Meerwijk
Allister Groep B.V. te Baarn. Het verslag is vervolgens ook gepubliceerd via de website.
Verder is op 22 november 2018 de heer Armand L.F. Trippaers afgetreden als bestuurslid, met de functie van
penningmeester en per gelijke datum is de heer Anton T.J.M. Zuure aangetreden. Laatstgenoemde(n) vervult deze
zetel qualitate qua als bestuurslid van de Vereniging VPTZ Nederland (conform statuten artikel 5 lid 2).

ANBI
De Stichting “Vrienden van VPTZ Nederland” voldoet aan de ANBI eisen en heeft ook de officiële status. Op de
website van VPTZ Nederland worden daarvoor de relevante documenten gepubliceerd, waaronder het beleidsplan
en de financiële verantwoordingen (zie https://www.vptz.nl/over-ons/).

Bijdragen 2018
In 2018 is er door de Stichting “Vrienden van VPTZ Nederland” geen specifieke financiële bijdrage geleverd aan de
Vereniging VPTZ Nederland, Amersfoort en er zijn ook geen aanvragen terzake ontvangen.

Donatie
Wederom hebben wij in 2018 één donatie ontvangen (€ 100), waarvan we de persoonlijke gegevens van de donateur
niet hebben. Onze erkentelijkheid over deze bijdrage berichten wij op deze manier.
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3.                                                                                                                                                                                                                                                                JAARREKENING



3.1                                                                                                                                                                                                                                                                Balans per 31 december 2018 
(na voorstel resultaatbestemming)

31-12-2018 31-12-2017
€ € € €

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa 1 9 79

Liquide middelen 2 79.339 83.954

Totaal activazijde 79.348 84.033

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN 3 

Overige reserves 4 36.310 37.928
Bestemmingsreserves 5 41.525 41.525

77.835 79.453

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden en overlopende passiva 6 1.513 4.580

Totaal passivazijde 79.348 84.033
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3.2                                                                                                                                                                                                                                                                Staat van baten en lasten over 2018 

2018 2017
€ € € €

Baten 7 100 369
Overige bedrijfslasten 8 1.571 1.647

Resultaat -1.471 -1.278

Financiële baten en lasten 9 -147 -38

Saldo -1.618 -1.316

Belastingen - -

-1.618 -1.316

Resultaatbestemming 10 1.618 1.316

Nettoresultaat - -
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3.3                                                                                                                                                                                                                                                                Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemene toelichting 

Algemene grondslagen voor verslaggeving 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de historische kostprijs. Indien geen specifieke
waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de nominale waarde. In de balans en de staat van
baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Grondslagen 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de 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. Een exploitatieoverschot wordt verantwoord in het jaar waarin de
baten zijn gerealiseerd. Een exploitatietekort wordt in aanmerking genomen in het jaar waarin dit voorzienbaar is. De
overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.
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3.4                                                                                                                                                                                                                                                                Toelichting op de balans

Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2018 31-12-2017
€ €

1  Overige vorderingen en overlopende activa
Te ontvangen rente 9 79

31-12-2018 31-12-2017
€ €

2  Liquide middelen

Rabobank spaarrekening 79.000 83.000
Rabobank rekening-courant 339 954

79.339 83.954

3  Reserves en Fondsen

Overige
reserves

Bestemmings-
reserves

Totaal

€ € €

Stand per 1 januari 2018
37.928 41.525 79.453

Resultaatbestemming boekjaar -1.618 - -1.618

Stand per 31 december 2018 36.310 41.525 77.835

2018 2017
€ €

4  Overige reserves

Overige reserves

Stand per 1 januari
37.928 39.244

Resultaatbestemming boekjaar -1.618 -1.316

Stand per 31 december 36.310 37.928
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31-12-2018 31-12-2017
€ €

5  Bestemmingsreserves
Agis Zorg 41.525 41.525

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

2018 2017
€ €

Agis Zorg
Stand per 1 januari 41.525 41.525
Mutaties - -

Stand per 31 december 41.525 41.525

Kortlopende schulden

31-12-2018 31-12-2017
€ €

6  Overige schulden en overlopende passiva
Accountantskosten 1.513 1.513
Rekening-courant VPTZ Nederland - 3.067

1.513 4.580

Voorstel resultaatverwerking

Tijdens de bestuursvergadering waarin de jaarrekening zal worden vastgesteld, zal worden voorgesteld om het
negatieve resultaat over 2018 ad € 1.618 ten laste te brengen van de overige reserves.

Dit voorstel dient nog te worden vastgesteld door het bestuur, maar is al verwerkt in de jaarrekening 2018.
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3.5                                                                                                                                                                                                                                                                Toelichting op de staat van baten en lasten

2018 2017
€ €

7  Baten
Donaties en giften 100 369

2018 2017
€ €

8  Overige bedrijfslasten
Algemene lasten 1.571 1.647

2018 2017
€ €

Algemene lasten
Accountantslasten 1.513 1.513
Bestuurslasten - 134
Overige kosten 58 -

1.571 1.647

2018 2017
€ €

9  Financiële baten en lasten
Ontvangen bankrente 9 79
Bankkosten -156 -117

-147 -38

2018 2017
€ €

10  Resultaatbestemming
Resultaatbestemming naar overige reserves 1.618 1.316
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Amersfoort, 1 maart 2019

Ondertekening bestuur voor akkoord: 

E.M. Meenderink-Spijker F.P. Vermeulen A.T.J.M. Zuure
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