
Jaarverslag 2019

Stichting Vrienden  Parnassia Groep

25 juni 2020



Inhoudsopgave Blz.

1. Jaarverslag

1.1 Jaarverslag van de directie 3

2. Jaarrekening

2.1 Balans per 31 december 5

2.2 Resultatenrekening 6

2.3 Toelichting, algemeen 7

2.4 Toelichting op de balans 8

2.5 Toelichting op de resultatenrekening 9

3. Overige gegevens

3.1 Resultaatbestemming 10

- 2 -



St. Vrienden PG, jaarverslag 2019 1. Jaarverslag

1. Jaarverslag van de directie

De jaarrekening heeft betrekking op alle activiteiten van Stichting Vrienden  Parnassia Groep in 2019.
De Stichting 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 is geregistreerd bij de Raad van Toezicht voor Fondsenwerving in de Zorgsector.
Daarmee weet zij zich gebonden aan de gedragscode van de Raad. De Stichting is gemachtigd om het
beeldmerk van de Raad in haar correspondentie te voeren.

Samenstelling bestuur

Mevrouw. N. Borsboom voorzitter

De heer J. Kreuze algemeen bestuurslid

Mevrouw A. Brouwer algemeen bestuurslid

Mevrouw C.H. Schipper penningmeester 

Mevrouw I. Huibregtsen algemeen bestuurslid 

De heer J. van Nieuwkoop algemeen bestuurslid 

De bestuursleden zijn afkomstig uit de Parnassia Groep, de Centrale Cliëntenraad  van de Parnassia

Groep en het bedrijfsleven.

Medewerkers 

De heer R. Leenheer directeur afgetreden ultimo 2019.

De heer C de Roode controller

Mevrouw S. Verhelst projectcoördinator 

Mevrouw J. van der Spek projectcoördinator 

Mevrouw E. van der Leur projectcoördinator 

Doelstelling 

De Stichting heeft ten doel:

- het ondersteunen van de  Parnassia Groep B.V. in haar missie een bijdrage te leveren aan

de kwaliteit van leven van haar cliënten en de kwaliteit van de samenleving in het bijzonder van

kinderen en jong volwassenen.

- het bevorderen van de maatschappelijke integratie van de GGZ, de individuele en groepen cliënten,

die in behandeling zijn van de Parnassia Groep.

- Het verrichten dan wel medewerking verlenen aan wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de

psychiatrie en alles wat daar mee samen hangt.

 Bestuur en directie trachten dit doel te verwezenlijken door:

- het destigmatiseren van de doelgroep;

- het ondersteunen van de doelgroep in de leefdomeinen wonen, werken, recreëren en studeren;

- het vervullen van individuele wensen van leden van de doelgroep waaronder uitdrukkelijk zijn inbegrepen 

kinderen en jong volwassenen;

- het financieel ondersteunen van (extra) collectieve voorzieningen in de klinische voorzieningen van de

Parnassia Groep voor zover deze voorzieningen niet gefinancierd kunnen worden uit de reguliere

financieringsstromen van de Parnassia Groep:

- alle andere wettelijke middelen, welke voor het gestelde doel bevorderlijk zijn.

De Parnassia Groep neemt de personele kosten en huisvestingskosten van de medewerkers voor haar

rekening. Hiermee kan de Vriendenstichting alle inkomsten aanwenden voor patientenactiviteiten.

Vaststelling en goedkeuring Financieel Verslag

Overeenkomstig het gestelde in artikel 10 lid 2 van de statuten, heeft het bestuur van de Stichting het

financieel verslag 2019 vastgesteld en goedgekeurd in de eerste bestuursvergadering d.d. 25-06-2020.
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Algemene toelichting op de jaarrekening

De Stichting Vrienden biedt financiele ondersteuning aan activiteiten die het welzijn van de clienten bevorderen 

en die niet uit de reguliere middelen gefinancierd kunnen worden.

De Stichting selecteert doelen en verwerft inkomsten door evenementen, acties, giften en donateursgelden. 

De kosten voor de personele ondersteuning van de Stichting komen voor rekening van de Parnassia Groep. 

De Stichting heeft in 2019 € 148.902 aan goede doelen kunnen geven ten behoeve van clienten van

de Parnassia Groep.

Vanuit de Stichting Fonds Noodhulp is in 2019 een bedrag van € 25.000 gedoneerd ten behoeve van 

noodhulp aan de meest kwetsbare clienten.

De ontvangen giften en donaties zijn ten opzichte van vorig jaar met € 79.512 gestegen.  

De toename wordt nader gespecificeerd in de toelichting op de resultatenrekening.

De uitgaven zijn ten opzichte van vorig jaar gestegen met € 10.621. Dit kan vooral worden verklaard 

door de stijging van de overige activiteiten. De stijging aldaar werd veroorzaakt door het project  

 'The great river race' of met andere woorden 'Roeien voor herstel'.

Via het vermogen van de voormalige Stichting Steunfonds De Jutters zijn onderzoeksgelden

beschikbaar gesteld. Deze gelden zijn in het eigen vermogen zichtbaar onder de fondsen. 

De kosten van onderzoek worden rechtstreeks ten laste van het fonds onderzoek verantwoord.

Het positieve resultaat wordt in belangrijke mate beinvloed door het voordelige koersverschil.

Begin juli 2019 werden de beleggingen, die waren ondergebracht bij Robeco verkocht. Op dat moment

werden de koersresultaten gerealiseerd en kwam de reserve koersverschillen te vervallen.

De vrijgekomen liquide middelen werden vervolgens ondergebracht bij de ING bank en wederom

belegd. Het ongerealiseerde keursresultaat over de periode juli tot en met ultimo december werd

verantwoord in de reserve koersverschillen per 31 december 2019.

Voor 2020 en verdere jaren blijft de inzet gericht op het verhogen van de inkomsten.

Door de verkoop van de aandelenporteffeuille in 2019 viel de reserve koersverschillen vrij. De vrijval werd 

via de resultatenrekening verantwoord in de algemene reserve.

Om een goed beeld te geven van het resultaat normale bedrijfsvoering wordt hieronder

toegelicht, indien geen rekening wordt gehouden met de invloed van de resultaten koersverschilllen.

€

                                                           Voordelig resultaat 2019 179.657

af: Vrijval reserve koersverschillen na verkoop portefeuille -139.899

39.758

af: Resultaat koersverscillen 2019 -31.614

Voordelig resultaat normale bedrijsvoering 8.144
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2.1 Balans per 31 december

Ref.

ACTIVA

Vlottende activa

Overlopende activa 1 652.188 541.454

Liquide middelen 2 49.918 187.299

Totaal activa 702.106     728.753

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve 3 327.785 266.798

Fondsen 4 369.924 388.387

Vlottende passiva

Overlopende passiva 5 4.397 73.569

Totaal passiva 702.106     728.753

2019

€

2018

€
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2.2 Resultatenrekening

Ref. 2019 2018

€ €

BATEN

Giften en donaties 6 161.246 75.484

Financiële baten 7 171.551 -22.694

Totaal baten 332.797 52.790

LASTEN

Algemene kosten 8 4.238 725

Public relations 9 -             432

Kosten uit hoofde van activiteiten 10 148.902 138.281

Totaal lasten 153.140 139.437

RESULTAAT 179.657 -86.647
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2.3 Toelichting, algemeen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva zijn gebaseerd op

historische kosten.

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en alle hiermee verbonden en

aan het verslagjaar toe te rekenen kosten.

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.
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2.4 Toelichting op de balans
2019 2018

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Overlopende activa

1. Nog te ontvangen posten

Rente -              1.773       

Overige te ontvangen posten 6.250           10.408     

6.250           12.181     

1.1 Beleggingen

Beleggersrekening Robeco 1 -              485.118   

Beleggersrekening Robeco 2 -              44.154     

Beleggersrekening ING 645.938       -           

645.938       529.273   

Liquide middelen

Kas 24                132          

ING Bank, rekening courant 48.412         8.252       

ING Bank, spaarrekening 462              85.341     

Rabobank, rekening courant 1.019           1.653       

Spaartegoed beleggersrekening 2 -              91.922     

49.918         187.299   

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve

3. Algemene reserve

Stand per 1 januari 126.898       166.106   

Bij/Af: resultaat resp. 2019 en 2018 179.657       -39.208    

306.556       126.899   

3.1 Reserve koersverschillen

Stand per 1 januari 139.899       164.054   

Af: Resultaat 2018 -              -24.155    

Af: Vrijval door verkoop belegginsportefeuille -139.899     -           

Bij: Toevoeging ongerealiseerd resultaat 2019 21.229         -           

21.229         139.899   

Saldo per 31 december 327.785       266.798   

Fondsen

4. Fonds Clienten Bavo Europoort

Stand per 1 januari 10.379         198.379   

Mutaties boekjaar -              -188.000  

10.379         10.379     

4.1 Fonds Onderzoeksgelden de Jutters

Stand per 1 januari 131.866       131.866   

Mutaties boekjaar -              -           

131.866       131.866   

4.2 Fonds Cluster Opleiding en Onderzoek de Jutters

Stand per 1 januari 246.142       269.427   

Onderzoek bestedingen boekjaar -18.463       -23.285    

227.679       246.142   

Totaal fondsen per 31 december 369.924       388.387   

Vlottende passiva

Overlopende passiva

5. Nog te betalen bedragen

Nog af te wikkelen projecten 4.337           11.009     

Nog te betalen posten de Jutters -              62.500     

Overige te betalen posten 60                60            

4.397           73.569     
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2.5 Toelichting op de resultatenrekening
2019 2018

€ €

BATEN

6. Giften en donaties

Giften van fonds DBL 30.000    26.750    

Giften van andere fondsen 15.850    -          

Donateursbijdrage 13.461    12.259    

Noodfonds 25.000    25.000    

Annelies Fonds 1.690      4.458      

Parnassia Noord Holland/Dijk en Duin 125         492         

Sport4health 975         2.205      

Veiling 14.390    -          

Antes 23.815    -          

Studiefonds 1.025      -          

Dagbesteding 500         -          

Cultuur Fonds 575         -          

Overige schenkingen 8.975      4.321      

Roeien in herstel 23.780    -          

Legaten 1.087      -          

161.246  75.484    

7. Financiële baten

Koersresultaat 2019 resp. 2018 52.843    -24.155   

Vrijval reserve koersverschillen 139.899  -          

Rente 38           179         

Overige financiële baten -         1.282      

Toevoeging ongerealiseerd resultaat koersverschillen -21.229  -          

171.551  -22.694   

LASTEN

8. Algemene kosten

Bankkosten en servicefee 3.270      586         

Overige algemene kosten 968         138         

4.238      725         

9. Public relations -         432         

10. Kosten uit hoofde van activiteiten

Studiefonds 8.759      5.519      

Sport4Health en recreatie 11.400    10.479    

Noodfonds 27.724    27.382    

Annelies Fonds 14.733    15.877    

Noodfonds Rijnmond 30.373    26.750    

Cultuur fonds 1.257      2.496      

De Jutters -         9.414      

Overige activiteiten 48.816    14.587    

Giften uit legaten 5.241      1.999      

Dagbesteding 600         -          

Dijk en duin -         492         

Onderzoek VuMC -         23.285    

148.902  138.281  
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3.1 Resultaatbestemming

Het resultaat over 2019 is als volgt verwerkt:

Verantwoord ten gunste van de algemene reserve: 179.657     
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