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Stichting Vrienden van Fundis

1.1 BESTUURSVERSLAG

Algemeen 

De jaarrekening 2019 is door WelThuis B.V. , onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de 
Stichting Vrienden van Fundis, opgesteld. De jaarrekening 2018 is door Fundis Services B.V., onder
verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Vrienden van Fundis, opgesteld.

Resultaat 
Het  saldo baten en lasten  2019 sluit met een verlies ad €  18.659,- 
(2018 verlies  € 126.590,- ).
Het resultaat is ontrokken aan de bestemmingsreserves en overige reserves.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar het aparte jaarverslag van de stichting.
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Stichting Vrienden van Fundis

1.2. Gegevens van de rechtspersoon

Naam rechtspersoon Stichting Vrienden van Fundis
Statutaire vestigingsplaats Gouda
Correspondentieadres Postbus 571, 2800 AN Gouda

Antwerpseweg 7 , 2803 PB Gouda

Fiscaal nummer 816742078
Kamer van Koophandel nummer 41153876
Bankrekening NL83 INGB 0652 5107 36
Aanmerking door belastingdienst 
als gemeen nut beogende instelling (ANBI) d.d. 8 september 2015

Samenstelling bestuur 2019

Voorzitter A. Stäbler 
Secretaris J. van der Zwan
Penningmeester J.M.H.W. Vermeer

Oprichting en doel 

De Vereniging is opgericht bij notariële akte d.d.10 juli 1985

Doelstelling: is het bevorderen van het welzijn van cliënten van Fundis
meer in het bijzonder het bevorderen en financieren van culturele, 
sociale, recreatieve en andere activiteiten ten behoeve van genoemde 
cliënten.  
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Stichting Vrienden van Fundis

2.1 JAARREKENING

2.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatsbestemming)

Ref. 31-12-2019 31-12-2018
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Financiële vaste activa  0 0
Totaal vaste activa 0 0

Vlottende activa

Effecten 1 0 1.469.003
Vorderingen 2 0 0
Liquide middelen 3 759.025 1.090.147
Totaal vlottende activa 759.025 2.559.150

Totaal activa 759.025 2.559.150

Ref. 31-12-2019 31-12-2018
PASSIVA € €

Eigen vermogen 4
Bestemmingsreserves 56.862 2.118.124
Overige reserves -39.850 355.645
Totaal eigen vermogen 17.012 2.473.769

Kortlopende schulden en
Overige schulden en overlopende passiva 5 742.013 85.381

Totaal Passiva 759.025 2.559.150
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Stichting Vrienden van Fundis

2.1.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

Ref. 2019 2018
€ €

Baten:

Giften 6 7.886 38.999

Som der baten 7.886 38.999

Lasten:

Algemene bedrijfskosten 7 1.549 19.690

Besteding giften 8 25.451 92.450

Som der lasten 27.000 112.140

RESULTAAT -19.114 -73.141

Financiële baten en lasten 9 -455 53.449

RESULTAAT BOEKJAAR -18.659 -126.590

Het resultaat is als volgt bestemd:
Ten laste van de overige reserve -12.594 -73.139
Ten laste van de bestemmingsreserves -6.065 -53.451

-18.659 -126.590
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Stichting Vrienden van Fundis

2.1.3 KASSTROOMOVERZICHT

Ref. 2019 2018
€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -19.114 -73.141

Aanpassingen voor :
Veranderingen in vlottende middelen:
-  vorderingen  0 23.878
-  kortlopende schulden (excl.schulden aan 
kredietinstellingen) 5 656.632 69.901
- correctie eigen vermogen 4 500.819 0

1.157.451 93.779

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 1.138.337 20.638

Waardevermindering effecten 9 -455 -53.448
-455 -53.448

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 1.137.882 -32.810

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Overige mutatie in effecten 1 -1.469.003 66.133

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.469.003 66.133

Mutatie geldmiddelen -331.121 33.323

Stand per 1 januari 1.090.147 1.056.824
Mutatie boekjaar -331.121 33.323

Stand per 31 december 759.026 1.090.147

Toelichting:
Er is gebruik gemaakt van de 'indirecte methode'.
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Stichting Vrienden van Fundis

2.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

2.1.4.1 Algemeen

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaar

Stelselwijziging

Schattingswijzigingen

Verbonden rechtspersonen

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht
bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en
winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 

2.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Gebruik van schattingen

Vorderingen en overlopende activa

Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. De verkrijgingsprijs van de 
verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld 
heeft plaatsgevonden. 

Vorderingen worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen 
worden na de eerste verwerking opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs.  Als de ontvangst van de vorderingen is 
uitgesteld op grond van een verlegde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van 
de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente, rente-inkomsten ten 
gunste van de resultatenrekening gebracht.  Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte 
oninbaarheid. De voorziening op oninbaarheid is bepaald op basis van een zo betrouwbaar mogelijke inschatting van het 
risico, waarbij wordt gedifferentieerd op basis van ouderdom. De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke 
waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de 
balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Met deze nummering (referentie) 
wordt verwezen naar de toelichting.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen 
maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, 
en van opbrengsten en kosten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en 
onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in 
de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 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.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

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 op basis van commerciële grondslagen, die uitgegeven zijn door 
de Raad voor de Jaarverslaggeving.

In 2019 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.

Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het 
kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract zijn voor 
het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het 
gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

In 2019 hebben zich geen schattingswijzigingen voorgedaan.

Alle groepsmaatschappijen worden aangemerkt als verbonden partij.
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Stichting Vrienden van Fundis

2.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

2.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Effecten
Beursgenoteerde effecten die onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen actuele
waarde (reële waarde). De reële waarde van beursgenoteerde effecten is gelijk aan de beurswaarde. 
Beursgenoteerde obligaties die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs.

Andere dan beursgenoteerde effecten worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere 
actuele (reële) waarde. In dat laatste geval wordt de reële waarde benaderd met behulp van 
algemeen aanvaarde waarderingsmodellen en –technieken. 

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.

Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de effecten worden direct
in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Liquide middelen

Schulden

2.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Bateverantwoording

Lasten

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden 
met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen die als onderdeel van de berekening 
van de effectieve rente worden meegenomen.

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen en toegerekend aan het 
verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

De baten omvatten de ontvangsten uit giften en gelijksoortige ontvangsten. 

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reele waarde. Transitiekosten die direct zijn toe te rekenen 
aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij de eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na 
eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag houdend met agio of 
disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke 
aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de winst-en-
verliesrekening als interestlast verwerkt.

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.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de 
hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische 
kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.
Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
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Stichting Vrienden van Fundis

2.1.5. TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Effecten

De specificatie is als volgt : 31-12-2019 31-12-2018
€ €

Effecten 0 1.469.003
Totaal effecten 0 1.469.003

Het verloop van de effecten is als volgt : 31-12-2019
€

Boekwaarde per 1 januari 2019 1.469.003
Af:  overgang naar Stichting Continuïteit Fundis 1.469.003

Boekwaarde per 31 december 2019 0

Toelichting:

De specificatie is als volgt : 31-12-2019 31-12-2018
€ €

2. Vorderingen
Nog te ontvangen bedragen 0 0

Totaal vorderingen 0 0

Toelichting:

3. Liquide middelen

De specificatie is als volgt : 31-12-2019 31-12-2018
€ €

ING Algemeen 688.410 32.346
ING Overige rekeningen 5.754 992.992
ING Spaarrekening 64.861 64.809

Totaal liquide middelen 759.025 1.090.147

Toelichting:
De liquide middelen staan ter vrije beschikking. De afname van de liquide middelen wordt veroorzaakt door de overgang van de effecten en de 
bestemmingsreserve Riemerfonds naar Stichting Continuïteit Fundis.

De effecten zijn overgedragen aan Stiching Continuïteit Fundis.

Pagina 10



Stichting Vrienden van Fundis

2.1.5. TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

4. Eigen vermogen 31-12-2018
Overige 
Mutaties Resultaat 31-12-2019

€ € € €

Kapitaal 0 0 0 0

Bestemmingsreserves  

De Boomgaerd 0 32 0 32
Borchleen, Bovenberghe en Liezeborgh 29 -29 0 0
Borchleen 0 2.694 -2.493 201
Bovenberghe 0 201 0 201
Buytenhaghe 1.243 125 282 1.650
Contribuanten 773 0 0 773
Domus 1.731 0 -1.555 176
Liezeborgh 0 201 0 201
Lindescote 36 0 0 36
Lindewaard 0 4.500 0 4.500
Magnolia 1.759 -126 0 1.633
Meridaan 7.420 4.220 0 11.640
Monteverdi -2.513 2.496 17 0
Morgenster 8.214 -8.552 338 0
Olympiadehuis 0 0 0 0
Oude Landt 6.420 -6.420 0 0
De Rozentuin 0 32 0 32
De Thuynen 0 6.420 0 6.420
Seghewaert 4.506 -4.507 1 0
De State 0 1.500 -1.500 0
Vivaldi 30.652 0 -5.427 25.225
Vivaldi Irishof 0 0 3.772 3.772
Westerweeren 0 -299 500 201
Wilgenhoven 0 201 0 201
Riemerfonds 2.057.854 -2.057.854 0 0

2.118.124 -2.055.197 -6.065 56.862

Overige reserves 355.645 -382.901 -12.594 -39.850

Totaal Eigen vermogen 2.473.769 -2.438.098  -18.659 17.012

Toelichting: 

Waardeverandering effecten is verwerkt in de overige reserves.

5. Kortlopende schulden 31-12-2019 31-12-2018
€ €

Crediteuren 8.897 79.988
Rekening-courant WelThuis B.V. 13.952 0
Nog te betalen kosten 719.164 5.393

742.013 85.381

Toelichting:

De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan. Over de rekening-courant 
verhouding is geen rente in rekening gebracht. 

 In bovenstaand eigen vermogen is het resultaat van de giften en bestedingen verdeeld naar de betreffende reserves.

In 2019 is de bestemmingsreserve Riemerfonds overgedragen aan Stichting Continuïteit Fundis. De waardeveranderingen effecten van 
voorgaande jaren is ook overgedragen aan Stichting Continuïteit Fundis.
In de jaarrekening 2018 zijn de saldi van de bestemmingsreserves per 31-12-2017 onjuist vermeld, dit is in 2019 gecorrigeerd en in 
bovenstaand overzicht verwerkt als overige mutaties.
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Stichting Vrienden van Fundis

2.1.6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

6. Giften 2019 2018
€ €

Buytenhaghe 282 149
Stichting Pelgrimhoeve tbv Domus 700 2.000
Borchleen 1.500 0
Meridiaan 0 2.500
Monteverdi 17 12
Morgenster 338 280
Opheffing Zuid-Holl.ver. Groene Kruis 0 34.000
Westerweeren 500 0
Seghewaert 1 6
Vivaldi 237 52
Vivaldi Irishof 4.311 0
Totaal ontvangen giften 7.886 38.999

7. Algemene bedrijfskosten 2019 2018
€ €

Vacatievergoeding 0 500
Administratieve diensten 0 15467
Overige algemene kosten 1.549 3723

1.549 19.690

8. Besteding giften 2019 2018
€ €

Morgenster, aanleg tuin 0 15.000
Palet, stichting Pelgrimhoeve 0 2.000
Riemerfonds investering in Momomedical BV 0 75.000
Borchleen 3.993 0
Domus 2.255 0
De State 1.500 0
Vivaldi 5.664 0
Vivaldi Irishof 539 0
Algemeen 11.500 0
Diversen Meridiaan 0 450
Totaal besteding giften 25.451 92.450

Toelichting resultaat giften 2019: Ontvangst Uitgave Saldo
€ € €

Buytenhaghe 282 0 282
Monteverdi 17 0 17
Morgenster 338 0 338
Westerweeren 500 0 500
Domus 700 2.255 -1.555
Borchleen 1.500 3.993 -2.493
Seghewaert 1 0 1
Vivaldi 237 5.664 -5.427
Vivaldi Irishof 4.311 539 3.772
De State 0 1.500 -1.500
Algemeen 0 11.500 -11.500

7.886 25.451 -17.565

Toelichting:

9. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt : 2019 2018
€ €

Rentebaten -455 -8.320
Waardevermindering effecten 0 61.769
Totaal financiële baten en lasten -455 53.449

Het resultaat op giften wordt onttrokken of gedoteerd aan de bestemmingsreserves.
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Stichting Vrienden van Fundis

2.1.7. Vaststelling van de jaarrekening 2019

Het bestuur heeft de jaarrekening 2019 vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 

Voorzitter Secretaris 
Mevr. A. Stäbler Mevr. J. van der Zwan

Penningmeester 
Mevr. J.M.H.W. Vermeer

Controle door kascommissie 
De kascommissie heeft de jaarrekening en de onderliggende administratieve stukken gecontroleerd en 
goedgekeurd.
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