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I. Stichting Steunfonds patiënten en ex-patiënten GGZ Delfland

I.1.

Inleiding

De Stichting "Stichting Steunfonds Patiënten en ex-Patiënten van GGZ Delfland is de opvolger van het oorspronkelijke
Fonds van het Patronaat voor de behoeftige herstelde Krankzinnigen uit het Gesticht te Delft", hetwelk een initiatief
was in 1860 van de toenmalige geneesheer A.de Boer Vervoorn.
De jaarlijkse inkomsten van de Stichting kunnen bestaan uit:
a. schenkingen, erfstellingen en legaten
b. revenuen van het vermogen van de stichting
c. alle andere wettig verkregen baten
De jaarlijkse inkomsten worden na aftrek van de aan dat jaar toerekenbare lasten van de Stichting zoveel mogelijk
aangewend ter bereiking van het primaire doel van de Stichting. Vervolgens wordt uit het eventueel restant van die
jaarlijkse inkomsten een zodanig bedrag aan het vermogen van de Stichting toegevoegd, dat daarmee naar het oordeel
van het bestuur de waardedaling van het vermogen als gevolg van de inflatie teniet wordt gedaan.

II. Bestuur
II.1.

Stichting Steunfonds patiënten en ex-patiënten van GGZ Delfland

Samenstelling van het Bestuur ultimo 2017
Naam
Dhr. H.P. Baks
Mw. A.A. Boot

van

tot

Woonplaats

Functie

05-04-2016

Bloemendaal

Voorzitter

06-10-2010

Wassenaar

Lid

vanaf 08-04-2014

Vicevoorzitter

Dhr. G.H.F. Boekhoff

01-04-2012

Bussum

Lid

Dhr. D.J. Kaasjager

02-09-2014

Barendrecht

Lid

Dhr. D van Starkenburg

16-12-2014

Oegstgeest

Lid

__________________________________________
Jaarrekening Stichting Steunfonds 2017

Pagina 3

III.1. Balans per 31 december 2017
(Balans na resultaatverdeling)
ACTIVA
31-12-2017
€

€

31-12-2016
€

€

Ref
Materiële vaste activa

III.4.1.1

4

4
4

4

Vlottende activa
Renteloze leningen

III.4.1.2

277

Overlopende activa

III.4.1.3

134

2.010
2.261

Effecten

III.4.1.4

518.475

200.690

Liquide middelen

III.4.1.5

31.397

342.820

Totaal

550.283

547.781

550.287

547.785

PASSIVA
31-12-2017
€

€

Eigen vermogen

Ref.

Kapitaal

III.4.2.1.1

109.401

Overige reserves

III.4.2.1.2

434.566

31-12-2016
€

€

109.401
433.384
543.967

542.785

6.320

5.000

550.287

547.785

Kortlopende schulden
Overlopende passiva
Totaal
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III.2. Resultatenrekening over 2017

Werkelijk 2017
€

Werkelijk 2016
€

Ref
Bedrijfsopbrengsten:
Rente spaarrekening

III.5

134

2.261

Koersresultaat effecten

III.5

17.784

690

Giften

III.5

3.281

1.115

21.199

4.066

Som der bedrijfsopbrengsten

Bedrijfslasten:

Uitkeringen

III.5

16.084

10.203

Vrijval voorziening leningen

III.5

-1.148

-

Overige (bank) kosten

III.5

81

41

Overige Algemene kosten

III.5

5.000

1.180

20.017

11.424

1.182

-7.358

Som der bedrijfslasten

RESULTAAT
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III.3. Waarderingsgrondslagen
Grondslagen van de waardering van activa en passiva en van de bepaling van het resultaat
3.1 Algemeen
De jaarrekening is opgesteld
in overeenstemming
JAARREKENING
2015 met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving
voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de
453.780
Jaarverslaggeving. De jaarrekening
is opgesteld in euro’s.
De gehanteerde grondslagen van waardering en van
226.890
33740,37
resultaatbepaling zijn ongewijzigd
gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.
907560,4

14520967
8213422
6398301
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
2382346
1850210
1267781
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de
2359657
1622264
884871,4
verkrijgingsprijs. in de balans en winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen, waarmee wordt
680670,3
612603,3
499158,2
verwezen naar de toelichting
Het artikel 3 van de Statuten van de Stichting Steunfonds luidt als volgt:
De Stichting is werkzaam in het kader van het algemeen belang en heeft:
per 31van
december
2015
a. primair ten doel Balans
het verlenen
financiële
en andere steun aan ex-patiënten van GGZ Delfland en aan
Resultatenrekening
2015
langdurige in GGZ Delfland
vertoevendeover
verblijfspatiénten,
en het behartigen van belangen van bedoelde expatiënten en verblijf spatiënten , een en ander in de daarvoor naar het oordeel van het bestuur in aanmerking
komende gevallen;
b. secundair ten doel het bevorderen van de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen zowel in Nederland
als daarbuiten,
en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het
woord.
De Stichting Steunfonds is gevestigd in Delft, Sint Jorisweg 2.
3.2 Continuïteit Samenstelling van het Bestuur ultimo 2015
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepalingen zijn dan
ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de Stichting.
3.3 Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting steunvermogen zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen
opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

3.4 Effecten
De effecten bestaan uit aandelen en zijn gewaardeerd tegen reële waarde.
Beursgenoteerde effecten worden gewaardeerd tegen actuele waarde (reële waarde). De reële waarde van
beursgenoteerde effecten is gelijk aan de beurswaarde. Waardevermeerderingen van op actuele waarde
gewaardeerde effecten worden onmiddelijk in de winst-en verliesrekening verwerkt.
Waardeverminderingen van op actuele waarde gewaardeerde effecten worden eveneens onmiddelijk in de
winst-en verliesrekening verwerkt.
De beursgenoteerde aandelen worden gewaardeerd tegen de koers per balansdatum.
3.5 Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden.
3.6 Resultaat
De rente wordt toegerekend aan de periode waarin deze is ontstaan.
Uitkeringen worden ten laste van het resultaat gebracht op het moment van toekenning.
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III.4. Toelichting op de balans
III.4.1.1.
Materiële
Vaste
Activa
vordering
CTG
betreft
een
correctie
op de afschrijvingen
vande
voor
gaande
jaren. Over de afwikkeling
isvan
overleg
gaande.DKPDe geactiveerde
rente
bestaat
uit twee componenten,
namelijk
rente
en afschrijvingsdeel
in het kader31-12-2017
afgesloten
€
4

31-12-2016
€
4

31-12-2017
€

31-12-2016
€

277
0
277

3.881
-1.871
2.010

31-12-2017
€

31-12-2016
€

134

2.261

134

2.261

St.bewaarder Kaya Funds inz.Kaya Capital I Fund

518.475

200.690

Beurswaarde KAYA van de effecten per jaareinde
De effecten staan ter vrije beschikking aan de Stichting

518.475

200.690

31-12-2017
€

31-12-2016
€

9.988
21.409

715
342.105

Dit betreft 4 kunstwerken uit legaat Hr A. Prins
III.4.1.2. Renteloze leningen, voorziening

Dit betreft leningen verstrekt aan (ex-)patiënten
voorziening oninbare leningen

III.4.1.3. Overlopende activa
Te ontvangen rente baten
Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een
jaar, tenzij anders vermeld. De reële waarde van de vorderingen
benadert de boekwaarde, gegeven het kortlopende karakter van de
vorderingen en het feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaar
zijn gevormd.

III.4.1.4 Effecten

In november 2016 is besloten om geleidelijk in de komende maanden in te stappen
in Kaya Capital I Fund voor maandelijks € 100.000 tot een bedrag van € 500.000.

III.4.1.5. Liquide middelen
ING rekening courant
Bijzondere spaarrekening

31.397

342.820

Deze middelen staan ter vrije beschikking
III.4.2 PASSIVA
III.4.2.1. Eigen vermogen
Het verloop van het eigen vermogen was in het verslagjaar als volgt:
Stand

Resultaat

Stand

31-12-2016

bestemming

31-12-2017

€

€

III.4.2.1.1. Kapitaal

109.401

€
109.401

109.401

0

109.401

III.4.2.1.2. Overige reserves

433.384

1.182

434.566

Totaal eigen vermogen

542.785

1.182

543.967

31-12-2017
€
6.320

31-12-2016
€
5.000

III.4.2.2 Kortlopende schulden, overlopende passiva
Nog te betalen kosten c.q. aan cliënten
De kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar.
De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege
het kortlopende karakter ervan.
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III.5. Toelichting op de resultatenrekening
Giften ad € 3.280
Ontvangen gift van € 1.000 Mw. J.Snikkers uit Bergschenhoek
Ontvangen € 140 St. Regiodoel kledinginzameling.
Ontvangen € 3.140 als afscheidskado voor Ron Sponselee, lid RvB GGZ Delfland
In de algemene kosten zit een bedrag van € 5.000 voor sponsering Social Run voor GGZ Delfland
In overeenstemming met de vastgestelde werkwijze zijn de 17 van in 2017 ontvangen aanvragen voorgelegd aan de
adviescommissie en hiervan 15 goedgekeurd.(in 2016 waren er 18 aanvragen)

De Raad van Bestuur van GGZ Delfland heeft namens het bestuur van het Steunfonds overeenkomstig de van de commissie
ontvangen adviezen in 2017 totaal € 18.148 ( € 10.574 in 2016) aan giften toegewezen en voor een bedrag van € 50 aan
leningen (€ 735 in 2016)
Deze uitkeringen betreffen met name bijdragen in vakanties, inrichtingskosten woning, aankoop kleding e.d. en leningen
ter overbrugging van aangevraagde uitkeringen en aflossing schulden.
Van de toezeggingen, ook over voorgaande jaren is per saldo werkelijk € 16.084 uitbetaald in 2017 (€ 10.203 in 2016).

De stichting Steunfonds patiënten en ex-patiënten van GGZ Delfland heeft geen personeel
in dienst, het bestuur ontvangt geen beloning.

Vaststelling
Delft, 28 augustus 2018

H.S. Baks
voorzitter bestuur

IV Overige gegevens
4.1 Statutaire regeling winstbestemming
Geen.
4.2 Voorstel winstbestemming

Het positief resultaat 2017 ad € 1.182 is toegevoegd aan de overige reserves.

4.3 Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen relevante gebeurtenissen na balansdatum te vermelden.

__________________________________________
Jaarrekening Stichting Steunfonds 2017

Pagina8

