Stichting Vrienden van de Parnassia Groep

Jaarverslag 2017

16 november 2018

Inhoudsopgave

Blz.

1. Jaarverslag
1.1 Jaarverslag van de directie

3

2. Jaarrekening
2.1 Balans per 31 december
2.2 Resultatenrekening
2.3 Toelichting, algemeen
2.4 Toelichting op de balans
2.5 Toelichting op de resultatenrekening

6
7
8
9
10

3. Overige gegevens
3.1 Resultaatbestemming

11

-2-

St. Vrienden PG, jaarverslag 2017

1. Jaarverslag

1.1 Jaarverslag van de directie
De jaarrekening heeft betrekking op alle activiteiten van Stichting Vrienden van de Parnassia Groep in 2017.
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
De heer H. Klijn
De heer J. Kreuze
Mevrouw A. Brouwer
Mevrouw C.H. Schipper
Mevrouw I. Huibregtsen
De heer J. van Nieuwkoop

voorzitter
algemeen bestuurslid
algemeen bestuurslid
algemeen bestuurslid
penningmeester
algemeen bestuurslid
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
Mevrouw S. Verhelst
Mevrouw H. van ’t Land
Mevrouw J. van der Spek

directeur
coördinator evenementen en PR
coördinator fondsenwerving (uit diensttreding oktober 2017)
coördinator fondsenwerving en communicatie

De medewerkers van de stichting Vrienden van de Parnassia Groep zijn voor respectievelijk vijf,
vierentwintig, acht en veertien uur werkzaam voor de stichting vanuit een dienstverband bij de
Parnassia Groep.
Doelstelling
De Stichting heeft ten doel:
het ondersteunen van de stichting Parnassia Groep in haar missie een bijdrage te leveren aan
de kwaliteit van leven van haar cliënten en de kwaliteit van de samenleving.
het bevorderen van de maatschappelijke integratie van de GGZ, de individuele en groepen cliënten,
die in behandeling zijn van de Parnassia Groep.
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;
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 2016 vastgesteld en goedgekeurd in de eerste bestuursvergadering d.d. 16-06-2017.
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1. Jaarverslag

1.1 Jaarverslag van de directie
Algemene toelichting op de jaarrekening
De Stichting geeft financiële ondersteuning aan activiteiten die het welzijn van de cliënten bevorderen en die
niet uit de reguliere middelen gefinancierd kunnen worden.
De Stichting selecteert doelen en verwerft inkomsten door evenementen, acties, giften en donateurgelden.
De kosten voor de personele ondersteuning (1,8 Fte) van de Stichting komen voor rekening van de Parnassia
Groep.
De Stichting heeft in 2017 € 69.711 aan goede doelen kunnen geven ten behoeve van cliënten van de
Parnassia Groep. De goede doelen hebben betrekking op de leefdomeinen wonen, werken, studeren
en cultuur.
De uitgaven zijn als volgt verdeeld:
Studiefonds
€
7.153
Sport4Health
€
5.490
Dagbesteding
€
910
Annelies Fonds
€
6.719
Cultuur Fonds
€
5.645
Vrouwe Stien
€
2.450
Dijk en Duin
€ 20.750
De Jutters
€
6.737
Overige activiteiten*
€ 13.857
*De overige activiteiten bestonden onder andere uit 3 galadiners en 5 concerten aangeboden door Live Music Now.
Activiteiten in 2017, o.a.
Het zevende galadiner te Wassenaar vond dit jaar plaats in februari, in mei gevolgd door de vijfde editie van het
galadiner in Castricum. Tachtig patienten met ieder een mantelzorger van respectievelijk Parnassia en
Dijk en Duin werden hier op een heerlijk diner getrakteerd. In november organiseerde de Stichting het tiende
galadiner voor 80 patienten van Bavo Europoort en hun mantelzorgers in de Burgerzaal van het stadhuis
te Rotterdam.
Vanuit het Annelies Fonds werd er in de zomervakantie een activiteit georganiseerd voor gezinnen waarvan
de ouder(s) en/of kind(eren) in zorg zijn bij de Parnassia Groep. Ongeveer 250 gezinnen uit de regio's
Noord-Holland, Haaglanden en Rijnmond bezochten de volledig verzorgde dag in
recreatiepark Drievliet (Haaglanden), Plaswijkpark (Rijnmond) of Linnaeushof (Noord Holland).
Daarnaast werden er totaal 37 individuele aanvragen ingediend bij het Annelies Fonds voor dagjes uit voor kinderen
van patienten die in financiele nood verkeren.
Bij Sport4Health vroegen 70 patienten een bijdrage aan voor sportgerelateerde zaken zoals een abonnement op
de sportschool, sportschoenen en zwemabonnementen. Het Studie Fonds telde totaal 34 aanvragen voor
beroepsgerichte opleidingen of cursussen en tweedehands laptops. Er werden 21 aanvragen
ingediend voor groepsuitjes van verschillende afdelingen in het kader van het cultuurfonds, denk aan een
museumbezoek.
In samenwerking met Live Music Now werder er 5 concerten, uitgevoerd door
conservatoriumstudenten, aangeboden aan patiënten van de Parnassia Groep. De optredens,
zijn bestemd voor patienten die niet in staat zijn activiteiten buiten de deur te bezoeken en vonden plaats in de
huiskamers van verschillende afdelingen in Den Haag, Rotterdam en Castricum.
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1. Jaarverslag

1.1 Jaarverslag van de directie
Fondsenwerving en donaties
Er is in 2017 € 119.561 aan giften en donaties voor de Stichting binnengekomen.
De financiële baten bedroegen € 26.830
Het totaal aan baten bedroeg in 2016 € 146.390
In het kader van de intensieve samenwerking met het Fonds DBL te Rotterdam werd er in 2017
een bedrag van € 25.000 beschikbaar gesteld voor Noodhulp in de regio Rijnmond. Mede door de ontwikkeling
dat zorg steeds vaker bij de patient thuis wordt aangeboden, worden de individuele noden van patienten
sneller zichtbaar voor de behandelaars, wat resulteert in meer noodhulpaanvagen.
Wij zijn Fonds DBL zeer erkentelijk voor hun jaarlijks terugkerende ondersteuning.
De goededoelenveiling met belangeloze medewerking van veilingmeester Talita Teves van
veilinghuis AAG bracht € 27.726 op, waarvan € 14.704,- niet geoormerkt.
De overige opbrengsten zijn oa. direct ten goede gekomen aan oa. Vrouwe Stien, De Jutters en galadiners.
Eind 2016 is onder de leveranciers van de Parnassia groep een start gemaakt met de werving van
Bedrijfsvrienden. Bedrijven steunen hiermee de Vriendenstichting met een vaste jaarlijkse bijdrage en
worden uitgenodigd om actief betrokken te zijn bij activiteiten voor patienten.
Deze wervingsactie heeft in 2017 13 vaste bedrijfsvrienden opgeleverd.
Vanuit het vermogen van de voormalige Stichting Steunfonds De Jutters zijn onderzoeksgelden
beschikbaar gesteld. € 131.866 en clustergelden voor opleiding en onderzoek € 331.927.
Deze gelden zijn verantwoord onder de fondsen. In 2017 is besloten om € 62.500 te alloceren
Dit bedrag is verantwoord bij de te betalen posten onder de overlopende passiva.
Vrienden heeft tevens met succes externe fondsen aangeschreven ten behoeve van grotere projectaanvragen
voor Lucertis (circus Rotjeknor), Reakt (jubileum Vriendendienst) en Dijk en Duin (beweegtuin Ouderen).
Daarnaast ontvingen wij een legaat van €22.500 geoormerkt voor bewoners van Dijk en Duin die weinig
tot geen bezoek ontvangen. Vanuit dit legaat is oa. de beweegtuin voor ouderen mede gefinancierd en een
duofiets aangeschaft.
Voortgang vanuit de financiering door Stichting Fonds Noodhulp
Uit de opbrengsten van het stamkapitaal van deze Stichting
wordt jaarlijks € 20.000, maximaal € 25.000,- gedoneerd aan Vrienden ten behoeve van noodhulp aan cliënten.
Deze donatie van Het Fonds Noodhulp wordt beheerd door de Stichting Vrienden van de Parnassia Groep.
Vanwege het toenemende aantal aanvragen heeft de Stichting Fonds Noodhulp besloten
om voor 2017 extra gelden tot € 25.000,- in te zetten voor noodhulp.
Het fonds aanvraagsysteem is sterk verbeterd, vereenvoudigd en volledig gedigitaliseerd.
Hiermee konden meer aanvragen in minder tijd worden afgehandeld
De website van Vrienden is herzien en verbeterd en richt zich meer naar buiten toe.
Met name via Facebook wordt actief gecommuniceerd over de activiteiten van Vrienden.
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2. Jaarrekening

2.1 Balans per 31 december
Ref.

2017
€

2016
€

ACTIVA
Vlottende activa
Overlopende activa
Liquide middelen

1
2

560.766
554.330

540.112
593.559

1.115.096

1.133.671

3
4

330.159
599.672

299.966
663.793

5

185.265

169.912

1.115.096

1.133.671

Totaal activa

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve
Fondsen
Vlottende passiva
Overlopende passiva
Totaal passiva
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2. Jaarrekening

2.2 Resultatenrekening
Ref.

2017
€

2016
€

119.561
26.830

125.621
23.267

146.390

148.887

730
250
115.218

1.208
194
136.182

Totaal lasten

116.198

137.583

RESULTAAT

30.192

11.304

BATEN
Giften en donaties
Financiële baten

6
7

Totaal baten

LASTEN
Algemene kosten
Public relations
Kosten uit hoofde van activiteiten

8
9
10
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2. Jaarrekening

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.

-8-

St. Vrienden PG, jaarverslag 2017

2. Jaarrekening (Concept)

2.4 Toelichting op de balans
2017
€

2016
€

ACTIVA
Vlottende activa
1. Nog te ontvangen posten
Rente
Donaties
Overige te ontvangen posten

1.1 Beleggingen
Beleggersrekening Robeco 1
Beleggersrekening Robeco 2

2. Liquide middelen
Kas
ING Bank, rekening courant
ING Bank, spaarrekening
Rabobank, rekening courant
Spaartegoed beleggersrekening 2
ABN Bank, rekening 1
ABN Bank, rekening 2

1.773
5.566
7.339

2.590
6.906
151
9.647

509.704
43.723
553.427

486.676
43.789
530.465

191
52.163
293.016
2.890
206.069
554.330

574
250.632
22.199
514
268.170
35.479
15.992
593.559

299.966
30.192
330.159

84.289
40.319
164.054
11.304
299.966

198.379
131.866
269.427
599.672

200.000
131.866
331.927
663.793

9.480
170.785
5.000
185.265

8.622
155.290
6.000
169.912

PASSIVA
Eigen vermogen
3. Algemene reserve
Stand per 1 januari
Bij: algemene reserve Steunfonds Jutters
Bij: reserve koersverschillen Steunfonds Jutters
Bij: resultaat 2017 resp.2016
Saldo per 31 december

4. Fondsen
Fonds Clienten Bavo Europoort
Fonds Onderzoeksgelden de Jutters
Fonds Cluster Opleiding en Onderzoek de Jutters

Vlottende passiva
5. Overlopende passiva
Nog te betalen bedragen
Nog af te wikkelen projecten
Nog te betalen posten de Jutters
Overige te betalen posten
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2. Jaarrekening

2.5 Toelichting op de resultatenrekening
2017
€

2016
€

21.700
9.186
25.000
14.704
5.481
25.467
300
6.871
3.719
800
2.450
550
3.333
119.561

20.000
12.596
20.000
3.235
7.027
2.850
45.594
400
5.406
4.458
300
3.555
200
125.621

22.963
863
3.003
26.830

22.445
822
23.267

633
97

451
37
720

730

1.208

BATEN
6. Giften en donaties
Giften van fonds DBL
Donateursbijdrage
Noodfonds
Veiling
Annelies Fonds
Dijk en Duin
Bavo Europoort
Overige schenkingen
Recreatie fonds
Sport4health
Studiefonds
Vrouwe Stien
Dagbesteding
Paul Dekker Foundation
Cultuur Fonds
Lucertis / de Jutters
7. Financiële baten
Koersresultaat
Rente
Overige baten

LASTEN
8. Algemene kosten
Bankkosten
Bestuurskosten
Overige algemene kosten

9. Public relations
10. Kosten uit hoofde van activiteiten
Studiefonds
Sport4Health en recreatie
Noodfonds
Annelies Fonds
Noodfonds Rijnmond
Recreatiefonds
Dagbesteding
Vrouwe Stien
Dijk en duin
Paul Dekker Foundation
Cultuur fonds
De Jutters
Overige activiteiten

250

7.153
5.490
23.692
6.719
21.816
910
2.450
20.750
5.645
6.737
13.857
115.218

194

10.528
12.438
24.135
16.820
24.307
7.662
1.361
5.981
688
7.812
24.449
136.182
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3. Overige gegevens

3.1 Resultaatbestemming
Het voordelig resultaat over 2017 is als volgt verwerkt:
Verantwoord ten gunste van de Algemene Reserve

30.192
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