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Aan het bestuur van
Vereniging Het Zonnehuis
Pia Rij nsburgerweg 10
2333 AA Leiden

Leusden, 26 februari 2014

Geacht bestuur.

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2013 met betrekking tot
uw vereniging.

1

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 20)3 van uw verenig
ing, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 5.811 .609 en de rekening van baten en lasten sluiten
de met een resultaat van negatief
€ 83.046, beoordeeld.

2

BEOORDELINGS VERKLARING

Opdracht
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van Vereni
ging Het Zonnehuis te Leiden
beoordeeld. Het bestuur van Vereniging Het Zonnehuis is verantwoordel
ijk voor het opmaken van de
jaarrekening in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslagge
ving 640 Organisaties zonder
winststreven. Het is onze verantwoordelijkheid een beoordelingsv
erklaring inzake de jaarrekening te
verstrekken.
Werkzaamheden
Wij hebben onze beoordeling verricht in Overeenstemming met Nederl
ands recht, waaronder Standaard 2400
“Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten”. De in
dit kader uitgevoerde werkzaamheden
bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen hij functionarisse
n van de vereniging en het
uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegeve
ns. Door de aard en de omvang van onze
werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in een beperkte mate
van zekerheid omtrent de getrouwheid
van de jaarrekening. Deze mate van zekerheid is lager dan die welke
aan een controleverklaring kan worden
ontleend.

Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarva
n wij zouden moeten concluderen dat de
jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling
van het vermogen van Vereniging
Het Zonnehuis per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in
overeenstemming metde Richtlijn voor
de jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven.
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ALGEMENE GEGEVENS

3.1

Doelstelling

Als ideële Organisatie zet Vereniging Het Zonnehuis zich
in voor kwetsbare ouderen die permanent
afhankelijk zijn van intensieve zorg door het mede mogel
ijk maken van vernieuwende (onderwijs)proecten
en toegepast wetenschappelijk onderzoek. Hiertoe beklee
dt zij een leerstoel aan de VU in Amsterdam.

3.2

Bestuur

Per ultimo 201 3 was de samenstelling van het bestuur als
volgt:
I)e heer mr. M.P. den Ottolander MBA
De heer ir. P. van Waning
De heer drs. H. van der Stelt
Mevrouw drs. G.M. Siegerink
Mevrouw drs. W.I. Sandberg van Boelens

(voorzitter)
(vice-voorzitter)
(peningrneesrer)
(lid)
(lid)

3.3

Inschrijving Kamer van Koophandel
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Kooph
andel Midden-Nederland onder nummer 40477381.

-
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ANALYSE VAN BATEN EN LASTEN

4.1

Vergelijkend overzicht

Het tekort over 2013 bedraagt E 83.046 tegenover een overschot over 2012 van
€ 627.551. [)e baten en lasten
over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:
2013

2012

€

Baten

Verschil

€

%

€

358.838

100.0

881.487

100.0

-522.649

78.029
8.248
8.298
3.015
1.833
3.644
21.398
298.068

21,7
2.3
2,3
0.8
0.5
1,0
6.0
83,1

79.012
8.453
8.953
3.717
490
10.894
56.007
70.142

9.0
1.0
1,0
0.4
0.1
1,2
6.2
8.0

-983
-205
-655
-702
1.343
-7.250
-34.609
227.926

422.533

117.7

237.668

26,9

184.865

Financiële baten en lasten

63.695
-19.351

17,7
-5.4

-643.819
-16.268

-73,1
-1,9

707.514
-3.083

Resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening

-83.046

-23,1

627.551

71.2

-710,597

Lasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten
Afschrijvingen materiële vaste activa
Kantoorkosten
Algemene kosten
Activiteiten / Projecten derden

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.
Hoogachtend.
HoogeveenLui gj es
accountants en belastingadviseurs

drs. H. Geerts RA
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BESTUURS VERSLAG
El Preambule
Het financieel verslag 2013 voldoet aan richtlijn voor cle
jaarverslaglegging 640 voor organisaties zonder
winststreven. Vereniging Het Zonnehuis doet verslag over
de door haar geïnitieerde en ondersteunde
activiteiten door middel van Zonnehuis Post en de eigen
website en social media.

1.2 Rechtspersoon
Het financieel verslag 2013 betreft de rechtspersoon Vereni
ging Het Zonnehuis, opgericht op 24 mei 1921 en
statutair gevestigd te Leiden. Het bestuur zal het financi
eel verslag 2013 vaststellen in haar vergadering van
22 mei 2014.
Vereniging Het Zonnehuis is ontstaan als particulier initiati
ef met een geestelijk en sociaal uitgangspunt. In
1921 opgericht door enkele voortrekkers uit het initiatief
‘Zonnewende’, Bond voor zieken; een
correspondentiekring van leden die zich bekommerden
om de toestand van langdurig zieken in Nederland.
Hun droom was het realiseren van een eigen tehuis, zodat
deze mensen een plek hadden om te verblijven.
Vereniging Het Zonnehuis is de bakermat van de Zonnehuis
Groep; een landelijk netwerkverhand van
zorginstellingen op het gebied van verzorging, verpleging
en thuiszorg. Als ideële organisatie zet Vereniging
Het Zonnehuis zich in voor kwetsbare ouderen die perman
ent afhankelijk zijn van intensieve zorg door het
mede mogelijk maken van vernieuwende (onderwijs) project
en en wetenschappelijk onderzoek. Hiertoe
bekleedt zij een leerstoel aan de VU in Amsterdam.

1.3. Bestuur
Samenstelling bestuur
In 2010 is er een bestuurswisseling geweest om bestuursleden
aan te trekken die als boodschap meekregen om
nieuw clan te vinden voor de missie waardige zorg. Met
behulp van een onafhankelijk bureau is er
geselecteerd op vastgestelde kwalificaties en behoeften
van Vereniging Het Zonnehuis. In het bestuur zijn de
verschillende taken verdeeld en zijn er specifieke portefe
uilles op basis van kennis en kunde benoemd.
Per 31-12-2013
De heer mr. M.P. (Maarten) den Ottolander, voorzitter
PortefeLli 11e: pers. governance, strategieontwi kkeling
De heer ir. P. (Paul) van Waning, vice-voorzitter
1)e heer drs. H. (Henk) van der Stelt, penningmeester
Mevrouw drs. G.M. (Trudy) Siegerink, lid
Mevrouw drs. W.1. (Wendela) Sandherg van Boelens.
lid

-
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Vergoedingen
Het bestuur van Vereniging Het Zonnehuis ontvangt per 1janua
ri 2013 een fiscaal onbelaste
onkostenvergoeding van maximaal €1.500.- per persoon per
jaar.
Toezicht
Het bestuur van Vereniging Het Zonnehuis hanteert de vastge
stelde Health Care Governance Code
(Zorghrede Governancecode. commissie Meurs). Deze code
is een samenbundeling van moderne, inmiddels
breed gedragen, algemene opvattingen in de zorg over goed
bestuur. toezicht en verantwoording. De code
sluit aan op de gedragscode voor de goede bestuurder van
de NVZD (Vereniging van bestuurders in de
gezondheidszorg). op de code voor de toezichthouder van de
NVTZ (Nederlandse Vereniging van
Toezichthouders in Zorginstellingen) en op het gedachtegoed
van andere branche- en belangenverenigingen.
Personele ondersteuning
Sinds 2003 is mevrouw D.F. (Danielle) Swart werkzaam hij
Vereniging Het Zonnehuis. In haar functie als
verenigingsmanager is zij verantwoordelijk voor bestuursen beleidszaken, pro jectbegeleiding.
communicatie. fondsenwering en relatie- en ledenheheer.

1.4 Doelstelling en beleid
Samenwerking
De tweejarige samenwerkingsovereenkomst die op 21juni
2012 is gesloten tussen Vereniging Het Zonnehuis
en kenniscentrum Leyden Academy on Vitality and Ageing
blijkt een schot in de roos te zijn. Met een
gezamenlijke focus op verbetering van onderwijs in de zorg
voor de meest kwetsbare ouderen, toegepast
wetenschappelijk onderzoek op de kwaliteit van leven van
kwetsbare ouderen (waardige zorg) en
ontwikkeling van nieuwe producten en projecten in de oudere
nzorg. Jaarlijks bepaalt het bestuur op basis van
het rendement op het eigen vermogen welk bedrag er besteed
t kan worden aan bovengenoemde activiteiten.
Verenigingsmanager Danielle Swart is samen met de directi
e van Leyden Academy verantwoordelijk voor de
resultaten die in overleg met het bestuur van Vereniging Het
Zonnehuis jaarlijks worden vastgesteld.
Oprichter en directeur van Leyden Academy, prof.dr. Rudi
Westendorp maakt als hoogleraar
Ouderengeneeskunde deel uit van het curatorium van de
leerstoel Organisatie en beleid van zorg die bekleedt
wordt door Vereniging Het Zonnehuis in samenwerking met
de Vrije Universiteit en kenniscentruni Vilans
voor langdurige zorg.

-
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Onderwij svernieuwing
Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van Levens
les. inspiratie- en kennisdagen Voor mho-. hbo- en
wo-studenten en docenten. zorgprofessionals en natuurlijk
bevlogen ouderen zelf. Er is een wervingsfiltnpje
gemaakt dat laat zien hoe enthousiast studenten waren
en welke ideeën zij hebben over hoe de Zorg voor
ouderen zou moeten zijn. De verzamelde aanbevelingen
werden aangeboden aan minister Jet Russemaker van
OC&W. Zij heeft tijdens een congres in 2012 opgeroepen
dat onderwijspartijen meer moeten samenwerken
om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en dat
er gezocht moet worden naar rolmodellen die kunnen
laten zien hoe mooi werken in de ouderenzorg is.
Op 27 februari 2013 is er een rondetafelgesprek geweest
op het ministerie van minister Bussemaker waar zij
gesproken heeft met samenwerkingspartners Vereniging
Het Zonnehuis, Leyden Academy on Vitality and
Ageing en onderzoeksinstituut ZonMw. In haai- videoboodsch
ap deed zij een oproep voor meer passie in het
onderwijs voor langdurige zorg. In de nabije toekomst
is er meer goed opgeleid personeel nodig met goede
kwalificaties en diplomas.
Voorafgaand aan de 3 Levenslessen is er voor de zomer
van 2013 een kick-off meeting geweest waar mho- en
hbo-studenten samen met docenten en ouderen met elkaar
het gesprek aangingen over hoe zij tegen de
ouderenzorg aankijken. Deze ervaringen zijn gebruikt
om de 3 Levenslessen verder invulling te geven. Door
stichting IMI en studio Moio uit Leiden zijn contacten
gelegd met studenten van ROC/Hogeschool Leiden.
ROC Midden-Nederland/Hogeschool Utrecht. Hogeschool
Windesheirn en het Deltion College uit Zwolle om
hen uit te dagen om na te denken over de toekomstige
zorg voor ouderen en hun rol daarbij. Samen met zorg
en weizijnsorganisaties, gemeenten en professionals zijn
opdrachten uitgevoerd en gepresenteerd. Behalve
kennis uitwisselen waren het vooral erg inspirerende
dagen voor jong en oud!
Uitbouwen
De opgedane ervaring, kennis en contacten met onderwijspart
ijen, gemeenten. welzijns- en zorginstellingen
wordt gebruikt om in 2014 maar liefst 5 Inspiratie- en
Kennisdagen ‘Levensles’ te organiseren. Via het
platform Nationaal Programma Ouderenzorg draagt
samenwerkingspartner ZonMw wederom financieel
hij en
worden regionale academische netwerken gebruikt om
contact te leggen met oudereninstanties en regionale
kennis- en onderwijsparti jeu. Dit alles is bedoeld om
de opgedane leerervarimigen en goede
praktijkvoorheelden met elkaar te delen,

1.5 Financieel beleid
Het jaar 2013 is afgesloten met een resultaat van negatie
f € 83.046. Het eigen vermogen bedraagt € 5.494.481
op 3 1 december 201 3. Jaarlijks wordt er op basis van het
heleggingsresultaat minus de structurele lasten een
bijdrage gereserveerd om uitvoering te geven aan de gezam
enlijke projecten met samenwerkingspartner
Leyden Acaderny on Vitality and Ageing.

1)e heer mr. M.P. den Ottolander MBA voorzitter

-
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BALANS PER 31 DECEMBER 2013

3 1 december 201 3

31 december 201 2

€

€

€

€

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

(1)

Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Inventaris

55.414
1.287

55.41 3
56.701

Financiële vaste activa

57.131

(2)

Overige effecten
Overige vorderingen

5.658.378
20.000

5.316.627
20.000
5.678.378

5.336.627

102

25 1 .507

76.428

341.322

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen

(3)

Overlopende acliva
Liquide middelen

(4)

5.811.609

5.986.587

Vereniging Hef Zonnehuis

31 december 2013

3! december 2012

€

€

€

PASSIVA
VERENIGINGSVERMOGEN

(5)

VOORZIENINGEN

(6)

KORTLOPENDE SCHULDEN
Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overlopende passiva

5.494.481

5.577.527

265.000

315.000

(7)

14.432

-

10.509
41.619

9.394
70.234
52.128

5.811.609

-
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

2013

€

2012

€

€

€

Baten
Baten

(8)

358.838

881.487

Lasten
Personeelskosten
Afschrijvingen
Kantoorkosten
Algemene kosten
Activiteiten / Projecten derden

Financiële baten en lasten

(9)

97.590
1.833
3.644
21.398
298.068

(10)
(11)
(12)
(13)

1

5+)

Tekort

-

12/24

100.135
490
10.894
56.007
70.142

422.533

237.668

-63.695
-19.351

643.819
-16.268

-83.046

627.551

HoogeveenLuigjes

Vereniging Het Zonnehuis

accountants
belastingadviseurs

3

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULT
AATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTE
LLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algeme
en aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.
De aalTekening is opgemaakt op basis van historische
kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt. Voor zover niet anders is vermeld, tegen nomin
ale waarde.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin
ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in
het
jaar waarin ze voorzienhaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN
ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrij
gingsprijs. verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere
waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur
en worden berekend op basis van een vast percentage
van
de verkrijgingsprijs. rekening houdend met een eventu
ele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het
moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet
afgeschreven.

Financiële vaste activa
Overige effecten.
De aandelen en obligaties woi-den gewaardeerd legen
de reële waarde.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgeno
men tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor
het risico van oninbaarheid worden in mindering gebrac
ht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individ
uele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
l)e liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nomin
ale waarde.

-
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Reserves
Het eigen vermogen van Vereniging bestaat uit de overig
e reserves die vrijelijk voor het vertrekken van
subsidies en projecten beschikbaar zijn en die invulli
ng geven aan haar inhoudelijke beleid.

Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtinge
n waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten
worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijke
rwijs is te schatten. De omvang van de voorzieni
ng
wordt bepaald door de beste schatting van de bedrag
en die noodzakelijk zijn om de desbetreffend
e
verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkel
en. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde. tenzij anders vermeld.
De voorzieningen hebben een overwegend lang
lopend karakter.

Schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde
tenzij anders is bepaald.
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen
de ophrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds. en anderzijds de kosten
en andere lasten van het jaar. gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.

Baten
De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode
waarop deze betrekking hebben. Erfenissen en legaten
worden verantwoord in het jaar waarin de omvan
g betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige
uithetalingen in de vorm van voorschotten worden
verantwoord in het jaar dat ze ontvangen worden
tenzij dat
deze al in een eerder jaar zijn opgenomen omdat de
omvang reeds betrouwbaar vastgesteld kan worden
.
De contributies zijn vrijwillige bijdragen van leden
en donateurs welke op basis van kashasis zijn
verantwoord.

Afschrijvingen
[)e afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn
berekend door middel van vaste percentages van
de
aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte
economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen
hij
verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen
onder de afschrijvingen. hoekwinsten echter alleen
voor
zover de hoekwinsten niet in mindering zijn gebrac
ht op vervangende investeringen.

-
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Bedrijfskosten
De kosten worden bepaald met inachtnerning van
de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waar
dering en
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betre
kking hebben. Winsten worden verantwoord
in
het jaar
waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten
zijn verricht. Verliezen worden in aanmerkin
g genomen in
het jaar waarin deze voorzienhaar zijn.

Financieel resultaat
De rentehaten en -lasten betreffen de op de versl
agperiode betrekking hebbende rente-opbreng
sten en -lasten
van uitgegeven en ontvangen leningen.

-
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMB
ER 2013

ACTIVA

VASTE ACTIVA
1. i’vlateriële vaste activa

Bedrij fs
gebouwen en
terreinen

-

€

Inventaris

Totaal

€

€

Boekwaarde per 1 januari 2013

Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

55.414
-

55.414

2.454
-736

57.868
-736

1.718

57.132

1 .402
-2.454
2.454
-1.833

1 .402
-2.454
2.454
-1.833

-431

-431

1.402
-115

56.816
-115

1.287

56.701

Mutaties

Investeringen
Desi nvesteri ogen
Afschrijving desinvesteringen
Afschrijvingen

-

-

-

-

-

Boekwaarde er 31 de’einber 2013
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

Boekwaarde per 31 december 2013

55.414
-

55.414

Af h rijvingspercentages

Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Inventaris

0
20

-
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2. Financiële vaste activa

31-12-2013

31-12-2012

€

€

Overige effecten
Effecten

5658.378

5.316.627

Door het bestuur is met ingang van september 2010
de portefeuille mix van beleggingen zoals die
met
vermogensbeheerder Schretlen wordt afgespro
ken gewijzigd. Was voorheen de mix vastrentende
waarden
(obligaties etc.) versus aandelen 50%-50%. zijnde
een wat meer risicovollere strategie, omgezet in
een meer
conservatievere strategie van respectievelijk 70%
-30% waarbij koersvastheid en zekerheid m.h.
t.
een
vast
rendement de voorkeur genieten boven mogelijk
e koerswinsten. Het streven is om in aanvulling hiero
p ook
zoveel mogelijk te beleggen in (duurzame) fondsen
met een sociaal-maatschappelijke relevantie met
behoud
van een streefrendement.

Overige vorderingen
Renteloze lening Ideon BV

20.000

20.000

Dit betreft een renteloze lening. Er zijn contracta
fspraken gemaakt over de aflossing van de lening.

VLOTTENDE AUTIV4
3. Vorderingen
Overlopende activa
Nalatenschap mw. J.S. Munisen-vd Schalie
Nog te ontvangen rente

102

250.186
1.321

102

251.507

-

4. Liquide middelen
ING Bank N.V.
Schretlen & Co

-
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PASSIVA
5. EIGEN VERMOGEN

2013

2012

€

Algemene reserve
Stand per 1 januari
Resultaat verslagperiode
Stand per 31 december

5.577.527
-83.046

4.949.976
627.551

5.494.481

5.577.527

265.000

315.000

6. VOORZIENINGEN
Leerstoelen

Leeivtoe1eii
Stand per 1 januari
Uitbetaling
Mutatie

2013

2012

€

€

315.00()
-50.000

315.000
-

-

Stand per 31 december

265.000

315.000
Betreft een verplichting aan de Vrije Universit
eit Amsterdam waarbij in 2011 gelden Ier besc
hikking zijn
gesteld ten behoeve van een tweetal leerstoele
n (dhr. H. Nies € 250.000 resp. dhr. J. Eefsting
€ 65.000). De
verplichting zal in 5 jaar worden uitbetaald.

-
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7. KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan leveranciers en handelskredleten

31-12-2013

31-12-2012

€

€

Crediteuren
-

14.432

Overige belastingen en premies sociale verzekeringe

n

Loonheffing

Pensioenen

7.255
3.254

4.649
4.745

10.509

9.394

3.259
23.952
4.138
5.140
5.130

3.180
51.940
5.808
3.630
20
4.526
1.130

41.619

70.234

Overlopende passiva
Vakantiegeld
Projecten
Accountantskosten
Aduiinistratiekosten
Rente- en bankkosten
Nog te betalen kosten Schretlen
Nogteontvangenfacturen

-

-

De post projecten betreft een toegezegde subsidie van
oorspronkelijk € 30.000 door Vereniging Het
Zonnehuis als opdrachtgever van het project Zorg
en voor zin bij mensen met dementie. Dit project maakt
deel
uit van het kernpartnerschap van Vereniging Het Zonn
ehuis in het Expertisenetwerk Levensvragen en
Ouderen.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPL
ICH

TINGEN

Niet verwerkte verplichtingen

Samenwerking.werbanden
De vereniging is per 21juni 2012 een samenwerking
sovereenkomst aangegaan met Leyden Academy
on
Vitality and Ageing (verder Leyden Academy) voor
de duur van 2 jaar (met de optie de samenwerking na
deze periode voort te zetten). De vereniging heef
t zich verbonden financieel bij te dragen ter grootte
van het
directe rendement van haar vermogen en de jaarlijkse
inkomsten op het gebied van contributies, donaties
en
legaten met een minimum bedrag van €150.000
per jaat I)aarnaast zal de medewerker van de verenigin
g
voor 28 uur per week worden ingezet voor projecten
van Leyden Academy.

-
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN
EN LASTEN OVER 2013

BATEN

2013

2012

€
8. Baten
Opbrengsten/giften
Nalatenschap
Koersresultaat beleggingen
Opbrengsten beleggingen Schretlen
Incidentele baten

42,673
5.285
1 87.772
123.108
-

39.783
250.186
374.704
149.339
67.475

358.838

881.487

78.029
8.248
8.298
3.015

79.012
8.453
8.953
3.717

97.590

100.135

1 .553
1 .329
133

1.287
2.159
27 1

3.015

3.77

1 .833

490

1.833

490

LASTEN
9. Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten

Overige personeelskosten

Reiskostenvergoeding woon-werk
Reiskostenvergoedingen, zakelijk
Overige personeelskosten

Personeelsleden
Het gemiddeld aantal werknemers in 2013 uitge
drukt in FTEs bedroeg 1 (2012: 1).

10. Afschrijvingen
Materiële vaste activa

A;chrji’iiig’n materiële i’aste a
Inventaris

liva

-
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11. Kantoorkosten
Kantoorhehoeften
Drukwerk
Telefoon
Porti
Contributies, abonnementen en vakliteratuur
Database Leden
Kosten ledenvergadering
Inrernetkosten

2013

2012

€

€

2.502

67
6.049
940
57
841
547
43
2.350

3.644

10.894

4.404
6.068
395
595
7.500
58 1
1 .855

5.808
14.316
2.292
875
30.000
489
2.227

21.398

56.007

264.001
13.077
20.990

62.100

-

-

842
-

300
-

-

12. Algemene kosten
Accountantskosten
Administratiekosten
Diensten Derden
Bankkosten
Bestuurskosten: Vergoedingen bestuur
Bestuurskosten: Vergaderkosten
Overige algemene kosten

13. Activiteiten / Projecten derden
Activiteiten
Congres
Zonnehuis Magazi ne/Senior bericht

-

8.042

298.068

70.142
I)e kosten van activiteiten betreffen met nam
e een bijdrage van € 250.000 aan sarnenwer
kingspartner Leyden
Academy on Vitality and Ageing.
14. Financiële baten en lasten
Rente banken
Fiscalerenteen boeten
Vergoeding Schretlen

-21/24

-166
157
19.360

16.405

19.351

16.268

-137
-
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ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS

Aldus opgemaakt te Leiden. d.d. 26 februari
2014

het bestuur:

naam
handtekening

De heer mr. M.P. den Ottolander MBA
(Voorzitter)

De heer ir, P. van Waning
(Vice-voorzitter)

De heer drs. H. van der Stelt
(Penningmeester)

Mevrouw drs. G.M. Siegerink
(lid)

Mevrouw drs, W.1. Sandherg van Boelens
(lid)

-22/24

IloogeveenLuigjes

Vereniging Het Zonnehuis

accountants
belastingadvkeurs

OVERIGE GEGEVENS
1

Mededeling omtrent het ontbreken van een cont
roleverklaring
Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is de verenigin
g vrijgesteld van de verplichting tot controle van
de
jaalTekening door een accountant. Op grond daar
van is geen opdracht tot accountantscontrole verst
rekt.
Derhalve ontbreekt een controleverklaring.
2
Verwerking van het verlies 2013
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het
tekort ad €83.046 over 2013 in mindering gebracht
op de
algemene reserves. Dit is reeds in de jaarrekening
verwerkt.

-
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Hervertaling What do say
Expertise netwerk
Project Zorgvisitie
Expertisenetwerk2ol2-2015

Goedgekeurde projectaanvragen 2013

Verening Het Zonnehuis

11.000
36.000
25.000
30.000
102.000

€
€
€
€
€

Toezegging

€

€
€
€
€
51.940

2.440
7.000
12.500
30.000

Stand
1-1-2013

€

€
€
€
€
25.548

7.000
12.500
6.048

-

€

€

2.440- €

2.440- €
€
€
€
23.952

23.952

-

-

-

Af: onttrekkingen
Stand
/vrijval
31-12-2013
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