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St. Vrienden PG, jaarverslag 2020 1. Jaarverslag

1. Jaarverslag van de directie

De jaarrekening heeft betrekking op alle activiteiten van Stichting Vrienden  Parnassia Groep in 2020.
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, per 1 november 2020 afgetreden.

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 

Mevrouw HM Latooij directeur, aangetreden per 1 november 2020, afgetreden per 1 juni 2021 

sindsdien vacature.

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.

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 2020 vastgesteld en goedgekeurd in de bestuursvergadering d.d. 3-6-2021.
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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. 

Financiële toelichting

De kosten voor de personele ondersteuning, administratie en huisvesting van de Stichting komen voor

rekening van de Parnassia Groep. Hiermee kan de Stichting alle inkomsten aanwenden voor cliëntenactiviteiten.

De Stichting heeft in 2020 € 161.066 aan goede doelen kunnen geven ten behoeve van clienten van

de Parnassia Groep.

Vanuit de Stichting Fonds Noodhulp is in 2020 een bedrag van € 30.000 gedoneerd ten behoeve van 

noodhulp aan de meest kwetsbare clienten.Dit is een verhoging van € 5.000 t.o.v. voorgaande jaren.

De ontvangen giften en donaties zijn ten opzichte van vorig jaar met € 51.369 gedaald.  

De daling wordt nader gespecificeerd in de toelichting op de resultatenrekening en wordt mede veroorzaakt

door de afname van de inzamelingsactiviteiten als gevolg van de pandemie in 2020.

De uitgaven zijn ten opzichte van vorig jaar gestegen met € 109.085. Dit wordt vooral verklaard 

door de projectkosten van 120.000 euro Tandem Studie Youz. 

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

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

De kosten van onderzoek worden ten laste de resultatenrekening verantwoord. Zie voor een nadere

toelichting hoofdstuk 2.3 grondslagen voor resultaatbepaling.

Risico's en onzekerheden

De personele en huisvestingslasten worden gedragen door de Parnassia Groep. Door deze maatregel

kunnen alle baten ingezet worden ten behoeve van de doelstellingen van de Vriendenstichting. 

Wanneer de Parnassia Groep besluit om deze kosten niet langer te dragen, dreigt de continuiteit van de

Stichting in gevaar te komen.

Tevens is Vriendenstichting afhankelijk van de jaarlijkse bijdrage van enkele externe fondsen: fonds DBL en 

Noodfonds. Een eventueel besluit van een van deze fondsen om de bijdrage te stoppen heeft een grote "impact"

op de baten van de Stichting, waardoor de geplande bestedingen in gevaar kunnen komen. De activiteiten om

de bijdragen van particulieren en bedrijven op peil te houden vragen veel arbeidsinzet van het personeel. Indien 

de personeelskosten niet langer gedragen worden door de Parnassia Groep, dan heeft dat als direct gevolg, 

dat de omvang van de bijdragen van particulieren en bedrijven zal afnemen.

Ten aanzien van de bijdrage vanuit de effectenportefeuille, welke in beheer is van de bank, en van het Noodfonds

geldt, dat de bijdrage afhankelijk is van de koersresultaten behaald op de aandelenbeurs.

Het risico is aanwezig, dat bij een dalende beurslijn, de bijdragen zullen verminderen.

Ten slotte wordt het frauderisico zoveel mogelijk beperkt door het toepassen van (aanvraag)procedures en een 

optimaal doorgevoerde functiescheiding in de organisatie van de Stichting.

Doelrealisatie

Naast de ondersteuning van onderzoek tracht de Vriendenstichting haar doelstelling te bereiken door het

beschikbaar stellen van financiële steun bij de aanschaf van kleine consumentengoederen.Het betreffen relatief 

kleine bedragen, welke voor de aanvragende cliënt noodzakelijke hulp inhoudt om de aankoop te kunnen 

bekostigen. Het gaat om een relatief groot aantal steunaanvragen voor deze "mini"hulp. De uitvoering van de hier-

voor vastgestelde procedure vraagt betrekkelijk veel arbeidstijd van de medewerkers.

Op deze wijze bereikt de financiële ondersteuning een groter aantal cliënten en tracht de Vriendenstichting

haar doelstelling te bereiken.

Voor 2021 en verdere jaren blijft de inzet door enthousiaste medewerkers en betrokkenen gericht op het

stabiliseren en ook verhogen van de inkomsten, waardoor de ondersteuning in stand kan worden gehouden.
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2.1 Balans per 31 december

Ref.

ACTIVA

Vlottende activa

Overlopende activa 1 521.609 652.188

Liquide middelen 2 29.611 49.920

Totaal activa 551.220     702.107

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve 3 304.631 306.556

Bestemmingsfondsen en reserves 4 234.135 391.153

Vlottende passiva

Overlopende passiva 5 12.454 4.398

Totaal passiva 551.220     702.107

2020

€

2019

€
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2.2 Resultatenrekening

Ref. 2020 2019

€ €

BATEN

Giften en donaties 6 109.877 161.246

Financiële baten 7 16.368 192.780

Totaal baten 126.245 354.026

LASTEN

Algemene kosten 8 4.122 4.238

Public relations 9 -             -             

Kosten uit hoofde van activiteiten 10 281.066 167.365

Totaal lasten 285.188 171.603

RESULTAAT -158.943 182.424

2020 2019

Resultaat bestemming € €

Ten laste/gunste van de algemene reserve -12.304      179.658      

Ten laste van bestemmingsfonds onderzoek de Jutters -120.000    -             

Ten laste van bestemmingsfonds de Jutters algemeen -42.989 -18.463      

Ten gunste van bestemmingsreserve koersresultaten 16.350        21.229        

-158.943    182.424      
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2.3 Algemene toelichting

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.

Presentatie

Met ingang van 2020 is de presentatie van de jaarrekening in lijn gebracht met de 

verslaggevingsrichtlijn C2 kleine fondsenwervende instellingen van de Raad voor de 

Jaarveslaggeving. Een belangrijke aanpassing is, dat de mutaties van de bestemmingsfondsen en

bestemmingsreserves voor wat betreft de bestedingen via de resultatenrekening

lopen. Deze bestedingen worden vervolgens via de resultaatbestemming ten laste van de

bestemmingsfondsen en bestemmingsreserves gebracht.

De cijfers van het voorgaande boekjaar zijn ten behoeve van vergelijkingsdoeleinden eveneens 

aangepast.

De presentatie van de lasten en baten is naast de indeling naar soort lasten en baten mede gericht

op de aard van de aktiviteiten.
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2.4 Toelichting op de balans
2020 2019

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Overlopende activa

1. Nog te ontvangen posten 1.250       6.250       

1.1 Beleggingen

Beleggersrekening ING 520.359   645.938   

521.609   652.188   

Liquide middelen

Kas 201          24            

ING Bank, rekening courant 25.687     48.414     

ING Bank, spaarrekening 480          462          

Rabobank, rekening courant 3.243       1.019       

29.611     49.920     

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve

3. Algemene reserve

Stand per 1 januari 306.556   126.898   

Vrijval bestemmingsreserve 10.379     

Af/bij: resultaat resp. 2020 en 2019 -12.304    179.658   

Saldo per 31 december 304.631   306.556   

Bestemmingsfondsen en reserves

4. Bestemmingsfonds Clienten Bavo Europoort

Stand per 1 januari 10.379     10.379     

Vrijval ten gunste van de algemene reserve -10.379    -           

-           10.379     

4.1 Bestemmingsfonds onderzoek de Jutters

Stand per 1 januari 131.866   131.866   

Resultaatbestemming boekjaar -120.000  -           

11.866     131.866   

4.2 Bestemmingsfonds de Jutters algemeen

Stand per 1 januari 227.679   246.142   

Af: resultaatbestemming boekjaar -42.989    -18.463    

184.690   227.679   

4.3 Bestemmingsreserve koersverschillen

Stand per 1 januari 21.229     139.899   

Bij:  resultaatbestemming boekjaar 16.350     21.229     

Af: Vrijval door verkoop belegginsportefeuille -           -139.899  
-           -           

37.579     21.229     

Totaal bestemmingsreserves per 31 december 234.135   391.153   

Vlottende passiva

Overlopende passiva

5. Nog te betalen bedragen

Nog af te wikkelen projecten 8.481       4.337       

Overige te betalen posten 3.973       61            

12.454     4.398       
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2.5 Toelichting op de resultatenrekening
2020 2019

€ €

BATEN

6. Giften en donaties

Giften van fonds DBL 26.027              30.000    

Giften van andere fondsen 20.145              15.850    

Particuliere donateursbijdragen 15.946              13.461    

Noodfonds 30.000              25.000    

Annelies Fonds -                    1.690      

Noodfonds Youz voorheen De Jutters 4.500                -          

Sport4health 580                   975         

Veiling 300                   14.390    

Antes -                    23.815    

Studiefonds 100                   1.025      

Dagbesteding 1.382                500         

Cultuur Fonds -                    575         

Overige schenkingen 9.113                9.100      

Roeien in herstel -                    23.780    

Overige baten 1.784                1.087      

109.877            161.246  

7. Financiële baten

Koersresultaten 16.350              52.843    

Vrijval reserve koersverschillen -                    139.899  

Rente 18                     38           

16.368              192.780  

LASTEN

8. Algemene kosten

Bankkosten en servicefee 4.080                3.270      

Overige algemene kosten 42                     968         

4.122                4.238      

9. Public relations -                    -          

10. Kosten uit hoofde van activiteiten

Projectkosten Best. Fonds de Jutters algemeen -                    18.463    

Projectkosten Best. Fonds Tandem Studie Youz 120.000            -          

Studiefonds 9.385                8.759      

Sport4Health en recreatie 6.254                11.400    

Noodfonds 27.347              27.724    

Annelies Fonds 4.108                14.733    

Noodfonds Rijnmond 26.327              30.373    

Cultuur fonds 1.710                1.257      

Kosten Best. Fonds " Noodfonds Youz" voorheen " De Jutters" 42.989              -          

Noodfonds Youz overige kosten 4.500                -          

Overige activiteiten 14.584              48.816    

Giften uit legaten -                    5.241      

Dagbesteding 1.580                600         

Roeien in herstel 22.282              -          

281.066            167.365  
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3.1 Resultaatbestemming

Het resultaat over 2020 is als volgt verwerkt:

Verantwoord ten laste van de algemene reserve: -12.304      

Verantwoord ten laste van bestemmingsreserves -146.639    

-158.943    
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