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MISSIE 

Stichting Vrienden van Zonnehuisgroep 
Amstelland wil het leven van de bewoners van 

ZHGA veraangenamen door tegemoet te 
komen aan wensen en behoeftes die niet uit 

het reguliere zorgbudget betaald kunnen 
worden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER 1 JANUARI 2011 HEEFT STICHTING VRIENDEN VAN ZONNEHUISGROEP 
AMSTELLAND DE ANBI-STATUS TOEGEWEZEN GEKREGEN. HIERDOOR ZIJN 
ALLE DONATIES AAN DE VRIENDENSTICHTING AFTREKBAAR VOOR DE 
BELASTING. 
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VOORWOORD 
2012: EEN BEWOGEN JAAR 
 
Dit jaar waren er veel ontwikkelingen rondom de locaties van de Zonnehuisgroep. Eén 
van de hoogtepunten was uiteraard de opening van het nieuwe Zonnehuis in Amstelveen 
door H.M. Koningin Beatrix op 28 maart. 
 
Voor de Vriendenstichting was 2012 een bewogen jaar vanwege het vertrek van twee 
bestuursleden. Een aantal activiteiten heeft daardoor stilgelegen, waaronder de 
ontwikkeling van een nieuwe informatiefolder.  
 
Qua steun aan de locaties heeft de Vriendenstichting dit jaar bijgedragen aan activiteiten in De Luwte en 
reparatie van de vleugel in het restaurant aldaar. Live muziek is erg belangrijk voor bewoners en de vleugel 
was, na vele jaren dienst te hebben gedaan, toe aan een grondige renovatie. Wij hopen dat de bewoners weer 
genieten van de pianisten die geregeld langs komen! 
 
In 2013 zal het beleid van het bestuur meer gericht zijn op het initiëren en ondersteunen van activiteiten, zodat 
er meer tijd over is voor het werven van donateurs, vrienden en verkrijgen van legaten. We zullen daarom 
operationele activiteiten steeds meer gaan uitbesteden aan vrijwilligers en medewerkers op de locaties zelf. 
Om dit beleid te stroomlijnen zullen wij actieve bijeenkomsten met de locatiemanagers gaan organiseren in 
2013. We hopen door dit contact efficiënter en effectiever te kunnen werken, zodat we vanaf 2013 hogere 
inkomsten genereren met als gevolg dat we meer kunnen betekenen voor bewoners en vrijwilligers.  
 
VINCENT VAN DRIEL 
VOORZITTER 
18 JULI 2013 
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BEGUNSTIGERS 
Zowel de vrienden als eenmalige donateurs zijn particulieren, waarvan de namen uit privacy-overwegingen niet 
worden vermeld. De Stichting Vrienden van Zonnehuisgroep Amstelland dankt al haar begunstigers voor de 
financiële bijdragen. 

ACTIVITEITEN 
In 2012 zijn de volgende activiteiten mogelijk gemaakt 
door de Vrienden: 
 30-01 Optreden artiest opening restaurant De Luwte 
 30-10 Reparatie vleugel De Luwte 
 19-12 Kerstoptreden De Luwte 
 25-12 Chocolade De Luwte 

BESTUUR 
Begin januari heeft onze vice-voorzitter Anne Cornelie de 
Pont afscheid genomen van het bestuur. Wij danken Anne 
Cornelie voor haar bijdragen afgelopen jaren en met name 
met betrekking tot de oprichting van de centrale Vriendenstichting en beleidsplannen. 
Begin september heeft onze secretaris Maureen Hogenhout het bestuur verlaten. Maureen heeft deze functie 
ruim 7 jaar vervuld, waarvoor onze dank. 
 
> BESTUUR ULTIMO 2012 
De heer Vincent van Driel Voorzitter 
De heer Cees Hoogduin Penningmeester 
Mevrouw Ida Wesselius Interim Secretaris 
De heer Hans van Strien Aankomend 

penningmeester 
 
> DOELSTELLING  
Elk woonzorgcentrum heeft een budget om de 
kosten te betalen van personeel, activiteiten, 
maaltijden en dergelijke. Daarnaast zijn er zaken 
ten behoeve van de bewoners die een 
woonzorgcentrum wel nodig vindt, maar die niet 
uit het beschikbare budget kunnen worden 
betaald. In deze gevallen kan de Stichting Vrienden 
van Zonnehuisgroep Amstelland een helpende 
hand bieden. De doelstelling van de Stichting is 
kort gezegd het verder veraangenamen van het 
wonen in een zorgcentrum door het financieel 
mogelijk maken van extra activiteiten of 
voorzieningen. Het vermogen van de stichting 
wordt gevormd door giften, donaties en legaten. 
 

> GELIEERDE STICHTINGEN 
In 2012 is de oude Vriendenstichting van Het 
Zonnehuis officieel opgegaan in de centrale 
Vriendenstichting. Het vermogen van deze 
stichting is geoormerkt voor Het Zonnehuis te 
Amstelveen. 
 
Per 1 januari zijn Zonnehuisgroep Amstelland en 
Zorgcentra de Ronde Venen gefuseerd. Dit 
betekent ook voor de Vriendenstichting een 
uitbreiding van het aantal locaties. Er zal worden 
onderzocht op welke wijze deze locaties betrokken 
kunnen worden bij de activiteiten van de Stichting. 
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FINANCIEEL VERSLAG 
 
 
BALANS PER 31 DECEMBER 2012 
 

ACTIVA     31-12-2012 31-12-2011
     € € 
       
       
       
Vlottende activa      
Vorderingen         40.409         2.948  

Liquide middelen        173.324      172.374  
         213.733      175.321  
       

TOTAAL ACTIVA        213.733      175.321  
       
       
       
       
       
PASSIVA       
       
       
Eigen vermogen        213.733      175.321  
       
Kortlopende schulden     

Overige schulden                  -                -  

                   -                -  
       

TOTAAL PASSIVA        213.733      175.321  
 
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012 
 

     2012 2011 
     € € 
BATEN       
       
Giften en bijdragen              325            350  

Rente opbrengsten           2.786         2.948  
       

Totaal baten           3.111         3.298  
       
       
LASTEN       
       
Toegekende bijdragen "De Luwte"         1.803            174  
Toegekende bijdragen "Theresia"                -         3.068  
Toegekende bijdragen                  -            110  

Kosten               520         1.773  
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Totaal lasten           2.322         5.125  
       

RESULTAAT              789         1.827- 
       
       
Resultaat bestemming     
       

Dotatie / Onttrekking eigen vermogen            789         1.827- 
 
 
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 
 

     31-12-2012 31-12-2011
     € € 
       
       
Vorderingen      
Rente Rabobank 3518.176.390          2.786         2.948  

Over te hevelen saldo "oude vriendenstichting"      37.623                -  

          40.409         2.948  
       
Liquide middelen      
Rabobank 37.23.02.262          3.324         2.374  

Rabobank 3518.176.390       170.000      170.000  

Totaal liquide middelen       173.324      172.374  
       
       
Eigen vermogen      
Vermogen per 1 januari       175.321      177.148  
Overheveling vermogen "oude vriendenstichting"      37.623   

Resultaat boekjaar              789         1.827- 

Vermogen per 31 december        213.733      175.321  
       
       
Verdeling eigen vermogen     
       
  De Luwte Theresia Zonnehuis  Algemeen  Totaal 
       
Saldo per 01-01-2012     87.661      87.660        175.321  
Resultaat boekjaar         394          395              789  
Overheveling “oude                   -  
   Vriendenstichting”         37.623       37.623  
Herverdeling volgens                   -  

   afspraak      5.000-      5.000-       2.146,-      12.146                -  
Saldo per 31-12-2012     83.055      83.055        35.477      12.146      213.733  

 
 
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012 
 

     2012 2011 
     € € 
Giften en bijdragen      
Sponsors       
Donateurs                 75              50  
Vrienden               250            300  



 

  8 
 

Legaten en overige giften                 -                -  
               325            350  
       
       
Rente opbrengsten      
Rente rendementsrekening          2.786         2.948  

Rente rekening-courant                 -                -  

            2.786         2.948  
       
       
Toegekende bijdragen "De Luwte"    
Kerstoptreden De Luwte             564                -  
Seniorenprogramma De Luwte             475   

Reparatie Piano De Luwte / Chocolade De Luwte           763            174  

            1.803            174  
       
       
Toegekende bijdragen "Theresia"    
Uitstapje Dolfinarium                  -         2.918  

Verwenmiddag                  -            150  

                   -         3.068  
       
       
Toegekende bijdragen     
Cadeaubonnen vrijwilligers                 -                -  

Chocolade bewoners                  -            110  

                   -            110  
       
       
Kosten       
Bankkosten               116            119  
Bestuurs- en representatiekosten            271              57  
Website               108         1.102  

KvK / Lidmaatschap instituut Fondsenwerving             24            495  

               520         1.773  

 



 

   
 

COLOFON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2013 Stichting Vrienden van Zonnehuisgroep Amstelland 
p/a Postbus 48 
1190 AA Ouderkerk a/d Amstel 
www.vriendenvanzhga.nl 
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