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I. Stichting Steunvermogen

I.1.      Doelstelling

II. Bestuur

     II.1. Samenstelling van het bestuur ultimo 2020

Naam                                                      van tot Woonplaats                               Functie

Dhr. H.P. Baks 05-04-2016 Bloemendaal Voorzitter

Dhr. G.H.F. Boekhoff 01-04-2020 01-07-2020 Amersfoort einde zittingstermijn

Dhr. D van Starkenburg 01-07-2020 Oegstgeest Vicevoorzitter

16-12-2014 01-07-2020 Lid

Dhr. M.A. van Aart 01-07-2020 Rotterdam Lid

Mw. A.M. Jasper - van Nellen 10-09-2018 Zoetemeer Lid

Mw. Z.D. Woldhuis 01-01-2020 Zeist Lid

Integrale aanpak van personeelsbeleidJaarplan 2002Resultaatgericht leidinggeven Kwaliteit van de arbeid: arbeidsvoorwaarden (invoering meerkeuzesysteem, overige regelingen)

Het bestuur van de Stichting brengt de doelstelling als volgt in de praktijk:

*  het werven van geldmiddelen betekent in de praktijk dat de bij de oprichting verworven fondsen zorgvuldig worden beheerd 
zodanig dat rendement en risico op redelijke wijze tegen elkaar worden afgewogen. Actieve externe werving van middelen wordt 
niet nagestreefd.

*  het geven van financiële steun wordt per onderwerp afgewogen. 

Op dit moment wordt financiële steun verleend aan een tweetal doelstellingen:

* GGZ Delfland heeft de afgelopen jaren geen materiële en immateriële steun meer gegeven aan een instelling voor GGZ in 
Albanie. In 2019 heeft een delegatie een bezoek gebracht aan China. Aan dit project wordt nu steun gegeven. Er wordt 
onderzoek gedaan over een bijdrage ten behoeve van groot onderhoud van het Historisch Joris.

*  De Stichting Steunvermogen wil wetenschappelijk onderzoek door GGZ Delfland bevorderen door het beschikbaar stellen van 
financiële middelen. 
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III.1.   Balans per 31 december 2020
(balans na voorgestelde resultaatverdeling)

ACTIVA

31-12-2020 31-12-2019

Ref. € € € €

Vlottende activa

Overlopende activa III.4.1.2 -                         -                         

Effecten III.4.1.3 2.542.106            2.505.604            

Liquide middelen III.4.1.4 243.669               255.889              

2.785.775            2.761.493            

Totaal 2.785.775            2.761.493            

PASSIVA

31-12-2020 31-12-2019

€ € €

Eigen vermogen Ref.

Kapitaal III.4.2.1.1 1.055.968            1.055.968            

Overige reserves III.4.2.1.2 1.606.012            1.625.196            

2.661.980            2.681.164            

Kortlopende schulden en overlopende passiva III.4.4.1. 123.795               80.329                 

Totaal 2.785.775            2.761.493            
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III.2.   Resultatenrekening over 2020

Werkelijk 2020 Werkelijk 2019

Ref. € €

Bedrijfsopbrengsten: III.5.2

Koersresultaat effecten 36.503                    339.868                  

Som der bedrijfsopbrengsten 36.503                    339.868                  

Bedrijfslasten: III.5.3

Kosten China 15.876                    26.808                    

Wetenschappelijk onderzoek 39.356                    63.250                    

Overige kosten 455                        149                        

Som der bedrijfslasten 55.687                    90.207                    

RESULTAAT -19.184                  249.661                  

Resultaatsbestemming III.5.1

Onttrekking Wetenschappelijk Onderzoek -39.356                  -63.250                  

Onttrekking China -15.876                  -26.808                  

Overige reserves 36.048                    339.719                  

-19.184                  249.661                  
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III.3.   Waarderingsgrondslagen

Grondslagen van de waardering van activa en passiva en van de bepaling van het resultaat

453.780

226.890 33740,37

907560,4

14520967 8213422 6398301

2382346 1850210 1267781

2359657 1622264 884871,4

680670,3 612603,3 499158,2

694

Delft,  17 augustus 2017

3.1 Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming 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 Jaarverslaggeving. De 
jaarrekening is opgesteld in euro’s. De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn 
ongewijzigd gebleven ten opzichte van het  voorgaande jaar.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele 
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. in 
de balans en winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen, waarmee wordt verwezen naar de toelichting.

Het artikel 3 van de statuten van de Stichting Steunvermogen luidt:
" De Stichting is werkzaam in het kader van het algemeen belang en heeft primair ten doel het werven van geldmiddelen 
ter verlening van financiële steun aan GGZ Delfland ten behoeve van activiteiten waarvoor elders geen geldelijke 
middelen kunnen worden gevonden, en al helgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevordelijk kan zin, alles 
in de ruimste zin van het woord.
De stichting Steunvermogen van GGZ Delfland is statutair gevestigd in Delft op adres Sint Jorisweg 2.

3.2 Continuïteit
De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van de waardering en resultaatbepalingen zijn dan ook 
gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de Stichting.

3.3 Schattingen
Bij toepassingen 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.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan 
waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare 
wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk 
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante 
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.

3.4  Effecten
De effecten bestaan uit aandelen en zijn gewaardeerd tegen reële waarde.
Beursgenoteerde effecten die 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 onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Waardeverminderingen van op actuele waarde 
gewaardeerde effecten worden eveneens onmiddellijk 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.
De liquide middelen staan vrij ter beschikking van de stichting.
De langlopende lening is afgelost om de stortingen aan Kaya te kunnen financieren. 

3.6 Resultaat
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
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III.4.   Toelichting op de balans 2020

31-12-2020 31-12-2019

III.4.1.3. Effecten € €

St.bewaarder Kaya Funds inz. Kaya Capital I Fund 2.542.106 2.505.604

2.542.106 2.505.604

Beurswaarde KAYA van de effecten per jaareinde 2.542.106 2.505.604

De effecten staan ter vrije beschikking aan de Stichting

31-12-2020 31-12-2019

III.4.1.4. Liquide middelen € €

ING rekening courant 242.863 255.084

spaarrekening 806 805

243.669 255.889
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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 

31-12-2019 bestemming 31-12-2020

€ € €

III.4.2.1.1. Kapitaal 1.055.968 0 1.055.968

III.4.2.1.2. Overige reserves 1.625.196 -19.184 1.606.012

Totaal eigen vermogen 2.681.164 -19.184 2.661.980

Toelichting overige reserves

Overige 1.377.939 36.048 1.413.987

Wetenschappelijk onderzoek 223.453 -39.356 184.097

China 23.804 -15.876 7.928

1.625.196 -19.184 1.606.012

III.4.4.1. Kortlopende schulden en overlopende passiva 31-12-2020 31-12-2019

€ €

Nog te betalen kosten 3.583 15

Rekening courant GGZ Delfland 120.212 9.547

123.795 9.562

III.4.5. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Niet van toepassing
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III.5.   Toelichting op de resultatenrekening 2020

III.5.1. Toelichting resultaat boekjaar Werkelijk 2020 Werkelijk 2019

€ €

Resultaat boekjaar -19.184 249.661

Mutatie overige reserves -19.184 249.661

III.5.3. Toelichting bedrijfslasten

In 2020 is geen toevoeging gedaan aan het wetenschappelijk onderzoek.

De betaalde kosten zijn ten laste van de reserve Wetenschappelijk Onderzoek gebracht.

Er zijn ook kosten gemaakt voor advies door adviesburo Jan Booij en de samenwerking 

met het Suzhou Social Welfare Institute.

De stichting Steunvermogen van GGZ Delfland heeft geen personeel in dienst, het 

bestuur ontvangt geen beloning.

Het negatieve resultaat wordt met name veroorzaakt door lagere opbrengsten van de 

beleggingen van 1,46% ipv van de gemiddelde 4% daardoor zijn de opbrengsten ongeveer

€ 63.000 lager als gemiddeld.

IV Overige gegevens

4.1 Statutaire regeling winstbestemming

Geen. 

4.2 Voorstel winstbestemming

Het resultaat ad € 19.184 negatief is in mindering gebracht op de overige reserves.

4.3 Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen relevante gebeurtenissen na balansdatum te vermelden.
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