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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 
2011: STRUCTUREREN VAN DE CENTRALE VRIENDENSTICHTING  
 
Nadat de centrale Vriendenstichting officieel is opgericht op 10 juli 2011 heeft het 
bestuur besloten om een aantal zaken te herstructureren. Op de eerste plaats 
vonden we het van belang ervoor te zorgen, dat alle giften en donaties aan de 
stichting aftrekbaar zouden worden voor de belasting. Om te bereiken dat we een 
zogenaamde ANBI-status zouden krijgen, hebben we ondermeer een beleidsplan 
opgesteld voor de komende 5 jaar. In september heeft de Belastingdienst ons met 
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 als ANBI aangemerkt. 
 
Verder hebben we een professionele website laten bouwen, zodat we onze activiteiten beter over het voetlicht 
kunnen brengen en zichtbaarder worden voor een ieder die informatie over ons zoekt. De website biedt alle 
actuele informatie, van nieuwsberichten over activiteiten op de verschillende locaties als ontwikkelingen van 
de stichting zelf. De website is uitgebreid met een directe donatiemodule via de Stichting GeefGratis en ook bij 
landelijke goede doelen aangemeld. 
 
Qua steun aan de locaties heeft de Vriendenstichting dit jaar bijgedragen aan o.a. een verwenmiddag voor de 
bewoners van Theresia, de opening van De Luwte, een uitstapje van Theresia naar het Dolfinarium en het 
optreden van de Diaboliques in De Luwte. 
 
Met een betere organisatiestructuur en strak beleidsplan verwachten wij de komende jaren meer locaties van 
dienst te kunnen zijn, zodat we het bewoners nog meer naar de zin kunnen maken. Wij zijn er klaar voor en 
gaan ervan uit onze nieuwe richting nieuwe donatiekansen biedt. De basis is goed, de ambities zijn groot, het 
potentieel onuitputtelijk. 
 
VINCENT VAN DRIEL 
VOORZITTER 
17 SEPTEMBER 2012 
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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 2011 zijn de volgende activiteiten mogelijk gemaakt 
door de Vrienden: 
 24-05 Uitstapje Dolfinarium Theresia 
 10-07 Chocolade Opening De Luwte/Zonnehof 
 19-10 Verwenmiddag Theresia 
 18-12 Optreden De Luwte 

BESTUUR 
> BESTUUR ULTIMO 2011 
De heer Vincent van Driel Voorzitter 
Mevrouw Anne Cornelie de Pont Vice-voorzitter 
Mevrouw Maureen Hogenhout Secretaris 
De heer Cees Hoogduin Penningmeester 
Mevrouw Ida Wesselius Lid 
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. 

 
> WERVING NIEUWE VRIENDEN 
In 2011 heeft de werving van nieuwe vrienden 
enigszins stilgelegen vanwege de ontwikkeling van 
een nieuwe structuur en beleid voor de centrale 
Vriendenstichting. De komende jaren zal dit meer 
aandacht krijgen.
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FINANCIEEL VERSLAG 
In 2011 heeft de actieve donateurswerving op een laag pitje gestaan wegens de ontwikkeling van de nieuwe 
structuur en beleid tbv de nieuwe centrale Vriendenstichting.  
 
 
BALANS PER 31 DECEMBER 2011 
 

ACTIVA     31-12-2011 31-12-2010
     € € 
       
Vaste activa                    -                 -  
       
Vlottende activa      
Vorderingen           2.948         2.749  

Liquide middelen        172.374      174.399  
             175.321      177.148  
       

TOTAAL ACTIVA        175.321      177.148  
       
PASSIVA       
     € € 
       
Eigen vermogen        175.321      177.148  
       
Kortlopende schulden     

Overige schulden                  -                -  

                   -                -  
       

TOTAAL PASSIVA        175.321      177.148  
 
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011 
 

     2011 2010 
     € € 
BATEN       
       
Giften en bijdragen              350            695  

Rente opbrengsten           2.948         2.749  
       

Totaal baten           3.298         3.444  
       
       
LASTEN       
       
Toegekende bijdragen "De Luwte"           174          3.152  
Toegekende bijdragen "Theresia"        3.068                - 
Toegekende bijdragen             110         2.502  

Kosten           1.773            118  
       

Totaal lasten           5.125         5.773  
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RESULTAAT          1.827-        2.329- 
       
       
Resultaat bestemming     
       

Onttrekking eigen vermogen         1.827-        2.329- 
 
 
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011 
 

     31-12-2011 31-12-2010
     € € 
       
       
Vorderingen      
Rente Rabobank 3518.176.390          2.948         2.749  

"Investering" Nationaal Ouderenfonds                -                -  

            2.948         2.749  
       
Liquide middelen      
Rabobank 37.23.02.262          2.374         4.399  

Rabobank 3518.176.390       170.000      170.000  

Totaal liquide middelen       172.374      174.399  
       
       
Eigen vermogen      
Vermogen per 1 januari       177.148      179.477  

Resultaat boekjaar           1.827-        2.329- 

Vermogen per 31 december        175.321      177.148  
 
 
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011 
 

     2011 2010 
     € € 
Giften en bijdragen      
Sponsors       
Donateurs                 50              70  
Vrienden               300            625  
Legaten en overige giften                 -                -  
               350            695  
       
       
Rente opbrengsten      
Rente rendementsrekening          2.948         2.749  

Rente rekening-courant                 -                -  

            2.948         2.749  
       
       
Toegekende bijdragen "De Luwte"    
Hobbydozen Zonnehof                  -            215  

Chocolade Zonnehof + De Luwte / Opening Zonnehof           174         2.938  

               174         3.152  
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Toegekende bijdragen "Theresia"    
Uitstapje Dolfinarium           2.918                -  

Verwenmiddag              150                -  

            3.068                -  
       
       
Toegekende bijdragen     
Cadeaubonnen vrijwilligers                 -         2.000  

Chocolade bewoners              110            502  

               110         2.502  
       
       
Kosten       
Bankkosten               119            118  
Bestuurs- en representatiekosten              57                -  
Website            1.102                -  

Lidmaatschap instituut Fondsenwerving            495                -  

            1.773            118  

 



 

   
 

COLOFON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© 2012 Stichting Vrienden van Zonnehuisgroep Amstelland 
p/a Postbus 48 
1190 AA Ouderkerk a/d Amstel 
www.vriendenvanzhga.nl 
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