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1. Bestuursverslag

Bestuursverslag Stichting Vrienden Parnassia Groep 2021
1. Algemene gegevens
De Stichting Vrienden Parnassia Groep is gevestigd aan de Monsterseweg 93, 2553 RJ Den Haag.
Deze steunstichting is op 26 oktober 1999 opgericht en op 29 november 1999 geregistreerd in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden onder nummer 27184315.
De Stichting heeft de ANBI status en staat geregistreerd bij het CBF en Nederland Filantropieland.
Samenstelling bestuur
Mevrouw M. van Duijn
De heer F. Hoekstra
Mevrouw A. Brouwer
Mevrouw C.H. Schipper
Mevrouw I. Huibregtsen
De heer M. Vosselman

voorzitter
algemeen bestuurslid (vanaf 1 augustus 2021)
algemeen bestuurslid
penningmeester
algemeen bestuurslid
algemeen bestuurslid (vanaf 1 september 2021)

De bestuursleden zijn afkomstig uit Parnassia Groep, de Centrale Cliëntenraad van Parnassia Groep
en het bedrijfsleven.
Medewerkers
Mevrouw P Broers
De heer C de Roode
Mevrouw S. Verhelst
Mevrouw J. van der Spek
Mevrouw E. van der Leur

directeur (vanaf 1 september 2021)
controller
projectcoördinator
projectcoördinator
projectcoördinator

2. Doelstelling en beleid
De Stichting Vrienden Parnassia Groep heeft ten doel:
a. het ondersteunen van Parnassia Groep en een bijdrage te leveren aan:
de missie van Parnassia Groep
de kwaliteit van leven van cliënten van Parnassia Groep, in het bijzonder van
kinderen en jong volwassenen.
de kwaliteit van de samenleving
b. het bevorderen van de maatschappelijke integratie van de GGZ, de individuele cliënten en groepen
van cliënten, die in behandeling zijn van Parnassia Groep.
De stichting heeft geen winstoogmerk en tracht haar doel onder andere te verwezenlijken door:
het destigmatiseren van de doelgroep;
het ondersteunen van de doelgroep in een leefdomein;
het vervullen van individuele wensen van leden van de doelgroep waaronder uitdrukkelijk zijn begrepen
kinderen en jong volwassenen;
het financieel ondersteunen van (extra) collectieve voorzieningen in de ambulante en klinische
voorzieningen van Parnassia Groep voor zover deze niet gefinancierd kunnen worden uit de reguliere
financieringsstromen van Parnassia Groep;
het verlenen van financiële hulp aan individuele leden van de doelgroep voor zover deze niet gefinancierd
kunnen worden uit de reguliere financieringsstromen van Parnassia Groep;
alle andere wettelijke middelen, welke voor het gestelde doel bevorderlijk zijn.
Stichting Vrienden Parnassia Groep verwerft inkomsten door giften, fondsenwervende activiteiten, acties en
donateursgelden.
De stichting ondersteunt de zorg van Parnassia Groep door patiënten extra's te bieden op het gebied van
wonen, werken, studeren en recreëren. Dat geschiedt onder meer door het bieden van financiële steun bij de
aanschaf van kleine praktische consumentengoederen.
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Financieel beleid
De Stichting Vrienden Parnassia Groep heeft om haar doelstellingen te verwezenlijken financiële
middelen nodig. De stichting heeft hiervoor een eigen vermogen dat bestaat een algemene reserve
en een aantal bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen. Jaarlijks krijgt de stichting min of meer
vaste giften en donaties voor specifieke doelen, zoals de giften van fonds DBL en Stichting Fonds
Noodhulp. Daarnaast worden door de stichting jaarlijks fondsenwervende evenementen
georganiseerd en activiteiten ontplooid om giften en donaties te verkrijgen. Overtollige middelen
worden belegd met een duurzaam en defensief risicoprofiel.
Uitgaven aan/ten behoeve van patiënten worden vooraf getoetst aan de doelstellingen van de
Het boekjaar van de Stichting Vrienden Parnassia Groep is gelijk aan het kalenderjaar.

Governance
De Stichting Vrienden Parnassia Groep kent een Bestuur met tenminste vijf leden, waarvan twee
bestuurders worden benoemd door de Raad van Bestuur van Parnassia Groep, één bestuurder wordt
benoemd door de centrale Concern Cliëntenraad van Parnassia Groep en de overige bestuurders
worden benoemd door het bestuur. De bestuurders zijn onbezoldigd, worden benoemd voor een
periode van 4 jaar en zijn tweemaal benoembaar. Vertegenwoordiging van de stichting geschiedt
door minimaal twee bestuurders.
De stichting heeft voorts een directeur, die belast is met de dagelijkse leiding, en enkele
medewerkers. De personeelskosten hiervan komen voor rekening van Parnassia Groep.
Voor alle activiteiten, de administratie en de financiële organisatie wordt gebruik gemaakt van de
(financiële) organisatie en huisvesting van Parnassia Groep, waarvoor geen kosten aan de stichting
worden doorbelast. Noodzakelijke functiescheidingen zijn zoveel mogelijk doorgevoerd.
Een batig saldo bij eventueel ontbinden van de stichting wordt besteed aan een algemeen nut
beogende instelling met een soorgelijke doelstelling als die van de stichting.

Risico's en onzekerheden
Onzekerheden zijn er ten aanzien van de hoogte van de inkomsten (giften en donaties). Er zijn min of
meer vaste inkomsten van enkele fondsen, maar die kunnen onverhoopt eindigen. Giften van andere
fondsen, domateurs, bedrijven en legaten zijn vaak niet vast en daardoor onvoorspelbaar. Inkomsten
uit beleggingen zijn afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten en daardoor
onvoorspelbaar.
De kosten voor de personele ondersteuning, administratie en huisvesting van de Stichting komen
geheel voor rekening van Parnassia Groep. Het betrof in 2021 2,08 FTE (directeur en medewerkers)
ten bedrage van € 167 .000 en € 15.000 huisvestings- en beheerkosten.
Als deze kosten in de toekomst onverhoopt niet meer worden gedragen door Parnassia Groep kan
de Stichting minder inkomsten aanwenden voor cliëntenactiviteiten en komt op langere termijn de
continuïteit van de activiteiten en/of de stichting in gevaar.
Frauderisico wordt voorkomen door functiescheidingen en diverse organisatorische maatregelen.
Jaarcijfers zijn steeds binnen een half jaar na boekjaar beschikbaar, samengesteld door een
accountant en beoordeeld door een kascommissie.
De stichting volgt de richtlijnen van het CBF en wordt hierop ook jaarlijks beoordeeld door het CBF.
Daarmee worden risico's ten aanzien van verantwoording en transparantie zoveel mogelijk
voorkomen.

Informatievoorziening
Stichting Vrienden Parnassia Groep heeft op haar eigen website www.vriendenparnassiagroep.nl
alle informatie openbaar gemaakt zoals die wordt voorgeschreven in de richtlijnen van het CBF.
Hiertoe behoren onder meer statuten, meerjarenplan en jaarverslagen.
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Gang van zaken in 2021
Algemeen
In 2021 konden vanwege corona veel fondsenwervende evenementen en activiteiten voor en met
patiënten helaas weer geen doorgang vinden. Door extra giften van bedrijven en een legaat bleven
de inkomsten toch op peil. Voor noodhulp, zoals uitreiking van voedselbonnen aan patiënten, konden
nog meer dan in 2020 extra middelen worden ingezet.
Voorts heeft het bestuur in 2021 gelden toegekend aan zorgbedrijf Youz voor de inrichting, renovatie
of uitbreiding van een enkele ruimtes, die de zorg aan kinderen/jongeren ten goede komt. Deze
gelden zijn afkomstig uit de fondsen van de voormalige steunstichting De Jutters.
Mede door een gift vanuit Stichting Vrienden van Parnassia Groep kon GIJS gerealiseerd worden.
Deze mobiele GGZ-bus, oftewel een behandelkamer op wielen, verleent zorg aan kinderen en
gezinnen, die anders uit beeld zouden raken. Een waardevolle aanvulling op het aanbod van Youz. In
samenwerking met Live Music Now werden meer dan twintig binnen- en buitenconcerten
aangeboden aan cliënten op verschillende locaties. Het ondersteunen van cliënten met een
studiewens stond ook op de agenda. Zo kregen meerdere mensen een financiële bijdrage voor het
volgen van een beroepsgerelateerde studie. Ook is hulp geboden bij de aanschaf van
sportmaterialen voor (gesloten) afdelingen en voor individuele cliënten.
Financieel
Het saldo van baten en lasten over 2021 bedraagt negatief€ 62.046 (2020: negatief€ 158.943). Het
resultaat komt negatief uit door hoge projectkosten (gift aan Youz); deze kosten worden echter
helemaal gedekt door onttrekking van dezelfde bedragen uit de bestemmingsreserves. Dit wordt
verwerkt via de resultaatbestemming.
De inkomsten uit giften en donaties bedroegen in 2021 € 128.606 (2020: € 109.877). De toename
ten opzichte van vorig jaar kwam met name door een legaat van € 10.000.
De beleggingsresultaten in 2021 waren positief en bedroegen€ 27.075 (2020: € 16.368). Het
ongerealiseerde deel is toegevoegd aan de reserve koersverschillen.
De kosten uit hoofde van activiteiten bedroegen € 213.624 (2021: € 281.066).
Deze kosten bestaan voor een groot deel uit een gift ad € 92.608 aan zorgbedrijf Youz voor
herinrichting van het gebouw aan de Dr. Van Welylaan in Den Haag. Deze gift en andere
projectkosten voor Youz werden onttrokken uit de bestemmingsfondsen voor Youz (voorheen De
Jutters) die zijn opgenomen onder het eigen vermogen. Dit wordt verwerkt in de ve
De overige activiteitenuitgaven bedroegen in 2021 € 109.150 (2020; € 118.077). Het merendeel van
deze kosten betrof uitgaven uit hoofde van de noodfondsen (kleine aanschaffingen en financiêle
ondersteuning aan cliënten op verzoek van hulpverleners van Parnassia Groep). Deze uitgaven
waren aanmerkelijk hoger dan in 2020. Anderzijds kwamen de kosten van "Roeien in herstel" en
overige activiteiten veel lager uit, omdat deze (deels) onverhoopt niet allemaal konden doorgaan.

Verwachte gang van zaken in 2022
Stichting Vrienden Parnassia Groep zal in 2022 zoveel mogelijk trachten de evenementen en
activiteiten die door corona tijdelijk wegvielen, weer op te pakken. Hiermee kunnen naar verwachting
de inkomsten uit donaties en giften worden vergroot, evenals de betrokkenheid van bedrijven die
maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel hebben staan.
Het evenement "Slag om herstel" zal hopelijk in juni 2022 doorgang kunnen vinden. Gepland is het
roeien van een estafette door cliënten en medewerkers van Den Helder naar Rotterdam.
De stichting verwacht het boekjaar 2022 af te sluiten met een positief financieel resultaat. In 2022 zal
het bestuur verder aandacht geven aan vernieuwing van de statuten, verdere verbetering van de
governance en verbetering en beschrijving van de interne procedures.
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2.1 Balans per 31 december
Ref.

2021

2020

€

€

ACTIVA
Vlottende activa
Overlopende activa

1

949

1.250

Beleggingen

2

452.088

520.359

Liquide middelen

3

33.242

29.611

486.279

551.220

329.093

304.631

Totaal activa

PASSIVA
Reserves en fondsen
Algemene reserve

4

Bestemmingsfondsen en reserves

5

best.fonds Cliënten Antes

11.866

best. fonds Youz specifiek
best. fonds Youz algemeen

92.082

184.690

best. reserve beleggingsresultaten

55.545

37.579
147.627

234.135

476.720

538.766

9.559

12.454

486.279

551.220

Kortlopende schulden
Nog te betalen bedragen

Totaal passiva

6
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2.2 Resultatenrekening
Ref.

2021
€

2020
€

BATEN
Giften, donaties en overige baten
- Baten van particulieren
- Baten van bedrijfsleven
- Baten van vermogensfondsen
- Baten van andere fondsenwervende organisaties
- Overige giften en baten
Som van de baten
A

7
10.307
30.388
60.000
12.043
15.868
128.606

15.946
19.113
60.527
10.245
4.046
109.877

8
9
10

89.321
104.474
19.829
213.624

77.921
162.989
40.156
281.066

11
12
B

0
4.103
217.727

0
4.122
285.188

A-B

-89.121

-175.311

27.075

16.368

-62.046

-158.943

2021

2020

€

€

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Besteed aan statutaire fondsen
Projectkosten, besteed uit bestemmingsfondsen
Kosten uit hoofde van overige activiteiten
Som van de kosten van activiteiten
Wervingskosten
Kosten beheer en administratie
Som van de lasten

Saldo voor financiële baten en lasten
Saldo financiële baten en lasten
Saldo baten en lasten (resultaat boekjaar)

Resultaat bestemming
Ten gunste van de algemene reserve
Ten laste van bestemmingsfonds Youz specifiek
Ten laste van bestemmingsfonds Youz algemeen
Ten gunste van bestemmingsreserve beleggingsresultaten

13

24.462
-11.866
-92.608
17.966

-12.304
-120.000
-42.989
16.350

-62.046

-158.943
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2.3 Algemene toelichting
De jaarrekening heeft betrekking op alle activiteiten van Stichting Vrienden Parnassia Groep in
2021.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva zijn gebaseerd
historische kosten.
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde
waarderingsgrondslagen.
Voordelige resultaten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn verwezenlijkt.
Nadelige resultaten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Ongerealiseerde beleggingsresultaten worden via de winstverdeling toegevoegd aan de reserve
beleggingsresultaten.
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en alle hiermee verbonden en
aan het verslagjaar toe te rekenen kosten.

Presentatie
De presentatie van de jaarrekening is zoveel mogelijk in lijn gebracht met de
verslaggevingsrichtlijn RJ650 C2 kleine fondsenwervende instellingen van de Raad voor de
Jaarverslaggeving.
Volgend boekjaar zal de presentatie van de jaarrekening verder worden ingericht conform de
richtlijnen. Zo zullen de vergelijkende cijfers in de resultatenrekening bestaan uit de
begrotingscijfers, een en ander conform de voorgeschreven modellen.
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2.4 Toelichting op de balans
2021
€

2020
€

ACTIVA
Vlottende activa

1. Overlopende activa : te ontvangen posten
2. Beleggingen

949

1.250

452.088

520.359

29.559
480
3.203
33.242

201
25.687
480
3.243
29.611

3. Liquide middelen
Kas
ING Bank, rekening courant
ING Bank, spaarrekening
Rabobank, rekening courant

PASSIVA
Reserves en fondsen

4. Algemene reserve
Stand per 1 januari
Vrijval bestemmingsreserve
Bij/af: resultaat resp. 2021 en 2020
Stand per 31 december

304.631
24.462

306.556
10.379
-12.304

329.093

304.631

5. Bestemmingsfondsen en reserves
5. 1 Bestemmingsfonds Clienten Antes (v/h Bavo Europoort)
10.379
-10.379

Stand per 1 januari
Vrijval ten gunste van de algemene reserve
Stand per 31 december

5.2 Bestemmingsfonds Youz specifiek (v/h De Jutters)
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar
Stand per 31 december

11.866
-11.866

131.866
-120.000
11.866

184.690
-92.608
92.082

227.679
-42.989
184.690

37.579
17.966
55.545

21.229
16.350
37.579

147.627

234.135

9.559

8.481
3.973
12.454

5.3 Bestemmingsfonds Youz algemeen (vlh De Jutters)
Stand per 1 januari
Af: resultaatbestemming boekjaar
Stand per 31 december

5.4 Bestemmingsreserve beleggingsresultaten
Stand per 1 januari
Bij: resultaatbestemming boekjaar
Stand per 31 december
Totaal bestemmingsfondsen en -reserves per 31 december
Kortlopende schulden

6. Nog te betalen bedragen
Nog af te wikkelen projecten
Overige te betalen posten

9.559
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2.5 Toelichting op de resultatenrekening
2021

2020

€

€

10.307
30.388

15.946
19.113

30.000
30.000
60.000

26.027
30.000
4.500
60.527

10.043
2.000
12.043

10.145
100
10.245

BATEN
7_Giften,_donaties en overige baten
Baten van particulieren
Baten van bedrijfsleven
Baten van vermogensfondsen
- Giften van fonds DBL
- Giften van Stichting Fonds Noodhulp
- Giften van Noodfonds Youz
Baten van andere fondsenwervende organisaties
- Giften van andere fondsen
- Studiefonds

Overige giften en baten
- Sport4health
- Veiling
- Legaat
- Dagbesteding
- Giften kinderhulp
- Overige schenkingen
- Roeien in herstel
- Overige baten

Som van de baten

580
300
10.000
1.382
2.443
349
709
2.367
15.868

1.784
4.046

128.606

109.877
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2021

2020

€

€

44.914
28.940

27.347
26.327
4.500

4.357
3.489
7.621

9.385
4.108
6.254

89.321

77.921

92.608
11.866
104.474

42.989
120.000
162.989

2.560
2.690
5.944
1.075
2.150
3.000
2.410
19.829

1.710

14.584
40.156

213.624

281.066

4.020
83
4.103

4.080
42
4.122

27.075

16.350
18
16.368

Besteed aan doelstellingen
8.
-

9.

10.

Besteed aan statutaire fondsen
Fonds Noodhulp Den Haag
Noodfonds Rijnmond
Noodfonds Youz
Recreatiefonds
Studiefonds
Annelies Fonds
Fonds Sport4Health
Fonds Vrouwe Stien
Fonds kinderen en jongvolwassenen

Projectkosten, besteed uit bestemmingsfondsen
- Projectkosten Youz algemeen
- Projectkosten Youz specifiek

Kosten uit hoofde van overige activiteiten
Cultuur fonds
Kinderhulp
Parnassia Haaglanden
Dagbesteding
- Roeien in herstel
- Brijder verslavingszorg
- Overige activiteiten

-

Totaal besteed aan doelstellingen

1.580
22.282

11. Wervingskosten

12. Kosten beheer en administratie
Bankkosten en servicefee
Overige algemene kosten

13. Saldo financiële baten en lasten
- (On)gerealiseerde beleggingsresultaten
- Rente

27.075
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3.1 Resultaatbestemming
De verdeling van het saldo van baten en lasten over 2021 ad negatief€ 62.046 is als volgt
verwerkt in de reserves en fondsen:
€

24.462

Toegevoegd aan de algemene reserve
Onttrokken aan bestemmingsfonds Youz specifiek

-11.866

Onttrokken aan bestemmingsfonds Youz algemeen

-92.608

Toegevoegd aan de bestemmingsreserve beleggingsresultaten

17.966
-62.046

3.2 Vaststelling en goedkeuring
Overeenkomstig het gestelde in artikel 11 lid 3 van de statuten, heeft het bestuur van de Stichting
het jaarverslag 2021 vastgesteld in de bestuursvergadering d.d 9 juni 2022

CH Schipper

.Ei

Penningn 1eeà@r
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