Stichting Vrienden van Reinier de Graaf te Delft

Jaarrekening 2020
Algemeen
De Stichting is op 19 december 1983 opgericht.
Op 4 juni 2014 zijn de statuten van de Stichting gewijzigd ten overstaan van notaris mr M.I. Loof te
Delft. Bij die wijziging zijn de statuten van de Stichting opnieuw vastgesteld. Hierbij is de naam van de
Stichting gewijzigd in Stichting Vrienden van Reinier de Graaf.
De Stichting staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Haaglanden
onder nummer 40397192.
Onder RSIN nummer 002549402 staat de Stichting in de administratie van de belastingdienst
opgenomen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waarbij uitgegaan wordt van het
ontbreken van ondernemerschap en bijbehorende omzet- en winstbelastingplicht.
De Stichting heeft ten doel het bevorderen van het geestelijk en lichamelijk welbevinden van
patiënten en/of bezoekers van Reinier de Graaf Groep te Delft (hierna te noemen “RdGG
Organisatie”) en /of daarmee gelieerde instellingen, zulks in de ruimste zin van het woord. Tevens
heeft de Stichting ten doel het initiëren, bevorderen en activeren van medische innovatie en
onderzoek.
De Stichting heeft geen winstoogmerk en tracht haar doel onder andere te verwezenlijken door het
bijeenbrengen van financiën, diensten en goederen om in voornoemde organisatie faciliteiten te
kunnen realiseren, waarvan de kosten niet of niet voldoende kunnen worden bestreden uit het
reguliere budget van de RdGG Organisatie of op andere wijze en waarvoor evenmin voldoende
overheidssubsidie en bijdragen zijn te verkrijgen.
Het bestuur wordt momenteel gevormd door:
Mevrouw E. van der Kruit, voorzitter
De heer G.M. Langer, secretaris
Mevrouw J.G. Steeneveld, penningmeester
Mevrouw C.G.J.M. Hilders, lid
De heer E. Boer, lid
De heer P. Breedveld, lid

Het bestuur verricht haar taken - conform de statuten – onbezoldigd en is in 2020 vier keer ter
vergadering bij elkaar geweest.
De jaarrekening 2020 is overeenkomstig artikel 10 lid 3 van de statuten door de RDGG Organisatie
opgemaakt. De jaarrekening en het jaarverslag 2020 zijn door het bestuur vastgesteld op 28 juni
2021.

STICHTING VRIENDEN VAN REINIER DE GRAAF
BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(in euro’s voor resultaatbestemming)

31-12-2020

31-12-2019

Nog te ontvangen bijdragen projecten
Liquide middelen

0
287.310

0
300.903

Totaal Activa

287.310

300.903

220.360
(40.528)
179.832

198.156
22.204
220.360

Te betalen bijdragen projecten
Nog te betalen kosten

107.478
0

80.543
0

Totaal Passiva

287.310

300.903

BATEN

2020

2019

Donaties “particulieren” en acties

4.678

21.307

50.000

155.200

0

14

54.678

176.521

94.672

150.532

Public Relations

97

484

Bankkosten

81

141

356

3.160

95.206

154.317

(40.528)

22.204

ACTIVA

PASSIVA
Eigen vermogen
Reserve statutaire doelen
Resultaat boekjaar

RESULTATENREKENING 2020

Donaties bedrijven
Rentebaten
Totaal Baten
LASTEN
Projecten; uitgaven doelstelling

Algemene kosten
Totaal Lasten

Resultaat

STICHTING VRIENDEN VAN REINIER DE GRAAF
Toelichting op de balans per 31 december 2020
(in euro’s voor resultaatbestemming)
Activa
Te ontvangen bijdragen projecten (2020: € nihil; 2019:€ nihil)

Liquide middelen
Tenzij anders vermeld staan de liquide middelen
ter vrije beschikking van de Stichting
Rabobank
Rabobank Spaarrekening
ING Bank
ING Spaarrekening

Passiva

31-12-2020

31-12-2019

187.410
99.900
0
0

116.159
0
876
183.868

287.310

300.903

31-12-2020

31-12-2019

Eigen vermogen
Reserve statutaire doelen
Saldo per 1 januari
Bestemming resultaat vorig boekjaar

198.156
22.204

201.130
(2.974)

Saldo per 31 december

220.360

198.156

Resultaat boekjaar
Saldo per 1 januari
Resultaat boekjaar
Bestemming resultaat vorig boekjaar

22.204
(40.528)
(22.204)

(2.974)
22.204
2.974

Saldo per 31 december

(40.528)

22.204

Te betalen bijdragen projecten (2020: € 107.478; 2019 € 80.543)
Nog te betalen kosten (2020: € 0; 2019 € 0)
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Er zijn per 31 december 2020 geen niet uit de balans blijkende verplichtingen.

STICHTING VRIENDEN VAN REINIER DE GRAAF
Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2020
(bedragen in euro’s)
2020

2019

4.678
50.000

21.307
155.200

54.678

176.507

Baten
Donaties
Donaties particulieren en acties
Donaties bedrijven

Naast deze donaties prijst de Stichting zich gelukkig met een aantal sponsoren die het afgelopen jaar
in natura bijdragen aan de Stichting hebben geleverd.
Lasten
Projecten; uitgaven doelstelling

90.672

150.532

Voor 2020 betreft dit de projecten Better in Better out, maakbare wereld, prostaatkankercentrum,
research orthopedie. Voor 2019 betreft dit onder meer projecten Better in Better out, waakmanden
oncologie, patiëntvriendelijke oncologie, behandelkamers kinderafdeling, mobilyzers paramedische
dienst, muziek in Reinier, maakbare wereld, research orthopedie.
Public Relations
Nieuwsbrief
Diverse uitgaven

Algemene kosten
Diverse uitgaven

97
0

484
0

97

484

356

3.160

356

3.160

Bestuursbesluiten en overwegingen
Reglementen vastgesteld overeenkomstig artikel 10 van de stichtingsstatuten
Conform artikel 10 van de stichtingsstatuten heeft het bestuur haar taken uitbesteed aan de RDGG
organisatie. Onder de uitbestede taken zijn mede begrepen het voeren van het secretariaat en de
administratie alsmede het opmaken van het jaarverslag, de balans en de staat van baten en lasten.
Mede op basis van nieuwe wettelijke verplichtingen gerelateerd aan de ANBI status, doch niet in
mindere mate vanuit de wens van het bestuur transparant melding te doen van haar activiteiten
wordt met ingang van 2014 jaarlijks de jaarrekening op de website van de Stichting openbaar
gemaakt. Het bestuur heeft besloten de tot en met 2015 gehanteerde terminologie voor de
balanspost Reserve voor een duidelijker begripsvorming aan te passen in Reserve statutaire doelen.
Financiële bestuursoverwegingen
Het lijkt realistisch aan te nemen, dat de Stichting in de nabije en verdere toekomst te maken zal
blijven krijgen met maatschappelijke ontwikkelingen, die het verwerven van subsidies, donaties en
sponsoring uitdagend maken, terwijl de kosten niet zullen afnemen. Dit kan een spanningsveld met
uitvoering van de gewenste projecten veroorzaken. Het bestuur zal al het voor haar mogelijke doen
om de kwalitatief verantwoorde continuïteit van de Stichting te waarborgen.
Resultaatverwerking vorig boekjaar
Overeenkomstig het bestuursbesluit is het positieve resultaat 2019 groot 22.204 euro ten gunste van
de Reserve statutaire doelen onder het Eigen Vermogen gebracht.
Vaststelling jaarstukken overeenkomstig artikel 10 van de stichtingsstatuten
Het bestuur stelt bij deze overeenkomstig artikel 10 lid 2 van de statuten vast, waarbij besloten is per
heden het negatieve resultaat 2020 groot -/- 40.528 euro ten laste van de Reserve statutaire doelen
te brengen, waarna het eigen vermogen op 179.832 euro uitkomt.
Projecten
Meer inhoudelijk informatie over de projecten is op te vragen is bij de RDGG Organisatie.

Aldus door het bestuur vastgesteld te Delft op

………………………………………………………
Mevrouw E. van de Kruit, voorzitter

………………………………………………………
De heer G.M. Langer, secretaris

………………………………………………………
Mevrouw J.G. Steeneveld, penningmeester

