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Verslag bestuur
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1. Algemeen
In verband met de oprichting van Stichting De Waalboog per 1 januari 1999 ten
gevolge van een fusie tussen verpleeghuis Joachim en Anna en verzorgingshuis
Nijevelt is in de bestuursvergadering d.d. 15 mei 2000 van de onderhavige
stichting besloten om een statutenwijziging tot stand te brengen, waarbij de
naam van de stichting is gewijzigd in “Stichting Vrienden van de Waalboog”.
Vervolgens is op 17 mei 2000 de akte hiervoor gepasseerd. In 2012 heeft een
actualisatie van de statuten plaatsgevonden onder andere ten aanzien van de
bestuurssamenstelling en het aantal te houden vergaderingen. “Stichting
Vrienden van de Waalboog” is een ANBI goedgekeurde instelling, waardoor
donaties een fiscaal vriendelijk karakter kunnen hebben.

2. Bestuurssamenstelling
Per 31-12-2017 was de samenstelling van het bestuur als volgt:
- Dhr. T. Jacobs, voorzitter
- Dhr P. Cousijn, secretaris
- Dhr. S. Klaassen, penningmeester
- Dhr. M. Gubbels, lid
- Mevr. E. Achterbosch, lid

3. Activiteiten
De Stichting heeft ten doel hulp en steun te verlenen aan de te Nijmegen
gevestigde Stichting De Waalboog, zorg welzijn en wonen, alles in de ruimte zin
van het woord. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door
het ondersteunen van voorzieningen, activiteiten en evenementen, welke niet
(geheel) bekostigd kunnen worden uit de daartoe beschikbare reguliere fondsen,
subsidies of andere bronnen (voorheen AWBZ).

4. Resultaat
De resultatenrekening over het jaar 2016 sluit met een negatief saldo van
€. 21.336. Dit saldo wordt verrekend met de bestemmingsreserve. Ultimo 2017
bedroeg het eigen vermogen € 25.000 en de bestemmingsreserve € 32.525
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II

Balans per 31 december 2017
(met ter vergelijking de cijfers per 31 december 2016)

31-12-2017
---------------

31-12-2016
---------------

€ 58.631
€
104
---------------

€ 76.345
€
500
--------------

€

€

Activa
Liquide middelen
Nog te ontvangen bedragen

58.735

82.845

Passiva
Crediteuren
Bestemmingsreserve
Eigen Vermogen
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€
1.210
€
32.525
€
25.000
---------------

€
0
€ 53.851
€ 25.000
---------------

€
58.735
==========

€ 82.845
=========
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III

Resultatenrekening per december 2017
31-12-2017
---------------

31-12-2016
---------------

€
1.069
€
0
€
0
--------------€
1.069
=========

€
910
€
500
€
6.526
-------------€
7.936
=========

Baten
Giften
Sponsoring project Vivendi
Inbreng liquiditeiten Honinghoeve

Lasten
Project Seizoenkaarten NEC
€
Project Bijdrage Sociaal Fonds
€
Project “Vivendi/Winternacht”
€
Project St. Jozefklooster tuin opknap
€
Project muurschildering de Bosweg
€
Project Gight
€
Project muzikaal optreden de Honinghoeve €
Project Contactclown afd. de Waterlelie
€
Project Orchidee en biljart Nijevelt
€
Project Sit & Heat kussens
€
Project ondersteuning avond-4daagse
€
Project ondersteuning wieleractiviteit
€
Drukwerk
Bankkosten
Algemene kosten

€
€
€

4.530
0
1.400
0
1.210
4.090
150
325
8.682
1.283
251
349

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

0
74
51

€
€ +
€

-------------€ 22.395
=========
Resultaat 2017 (2016)
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-/-

€ 21.326
=========

0
3.370
969
1.193
750
0
0
0
0
0
0
0
303
168
105

--------------€
6.522
=========
+

€
1.414
==========
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Toelichting op balans 31-12-2017 en resultatenrekening 2017
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Grondslagen van de waardering van activa en passiva en bepalingen van resultaat
Vorderingen, liquide middelen, voorzieningen en schulden zijn opgenomen voor de
nominale waarde. Investeringen zijn in het jaar van aanschaf t.l.v. het resultaat
gebracht.
De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Activa
Liquide middelen
Bedrag aan liquiditeiten is als volgt opgebouwd:
Rekening-courant Rabo-bank
Spaarrekening Rabo-bank
Kassaldo

€
305
€ 58.286
€
40
-----------€ 58.631
========

Passiva
R/c Stichting de Waalboog
De rekening-courant met Stichting de Waalboog is in 2017 aangezuiverd en
opgeheven.

Bestemmingsreserve
Reserve 1-1-2017
Afboeking resultaat 2017
Reserve 31-12-2017

Stichting Vrienden van de Waalboog

€ 53.851
€ - 21.326
-----------€ 32.525
========
Financieel verslag 2017

Resultaat

7)

Giften
Giften in 2017 bestaan uit donaties van particulieren, sponsoring van bedrijven
Seizoenkaarten NEC
Door bemiddeling van Stichting Vrienden van de Waalboog is een deel van de
opbrengst van de haringparty 2013 ten gunste van Stichting De Waalboog
overgemaakt. Deze opbrengst wordt ingezet voor de aanschaf van seizoenkaarten
NEC voor cliënten van de Waalboog. Tot 2017 waren de financiële middelen onder
beheer van de Waalboog. In de loop van 2017 is het nog resterende bedrag
overgeboekt op de rekening van de Vrienden van de Waalboog. Als gevolg hiervan is
de balanspost Seizoenkaarten NEC op nihil gesteld en zijn de financiële middelen
verantwoord onder de post liquide middelen.
Als gevolg van een administratieve omissie bij De Waalboog is de investering in de
aanschaf van kaarten 2016 niet aan de Vrienden van de Waalboog doorbelast.
Opbouw investeringen van het oorspronkelijk bedrag:
Inbreng vanuit de haringparty
€ 8.386
Investering 2014
€ 1.611
Investering 2015
€ 775
Investering 2016
€ 2.720
Investering 2017
€ 1.810
---------€ 6.916
---------Nog te investering in aanschaf seizoenkaarten
€ 1.470
======
De investeringen in seizoenkaarten over zowel 2016 en 2017 ad € 4.530 zijn in de
cijfers 2017 verwerkt.
Projecten
Conform de doelstelling van de Stichting Vrienden van de Waalboog worden
bedragen geïnvesteerd in uiteenlopende projecten binnen de tehuizen van Stichting
De Waalboog. Honorering van deze projecten geschiedt zodra wordt vastgesteld dat
niet op andere wijze in de financiering hiervan kan worden voorzien.
Zoals uit de resultatenrekening over 2017 blijkt heeft de Stichting voor € 22.270 aan
12 projecten uitgegeven. Onderstaand een nadere toelichting op de cijfermatige kant
van enkele projecten. Voor een uitgebreidere inhoudsomschrijving van alle projecten
wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze jaarrekening alsmede de site van de Stichting.
Stichting Vrienden van de Waalboog
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Project: seizoenkaarten NEC
Voor een nadere uitleg aangaande deze post verwijzen wij u naar de toelichting op de
Resultatenrekening.

I

Project muurschildering de Bosweg
De grijze muur aan de Bosweg is in de loop van 2017 van een beschildering voorzien.
Totale kosten die hiermede gemoeid gingen bedragen ruim € 10.000. In de
financiering werd op de navolgende wijze voorzien:
- Stichting Waalboog
€ 1.210
- Sluyterman en Loo, subsidie
€ 2.420
- VSB fonds, subsidie
€ 1.815
- Cultuurmaatschappij Oost, subsidie
€ 1.210
- Stichting Stokroos, subsidie
€ 2.420
- Vrienden van de Waalboog
€ 1.210
Project Gight
Dit project is momenteel in ontwikkeling, waarbij het de doelstelling is om
bewoners bij donker zelfstandig een wegwijzer te bieden bijvoorbeeld naar en van
het toilet. Eerste investeringsniveau bedraagt € 8.200, waaraan de stichting 50%
heeft bijgedragen. Financiers worden steeds op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen en de behaalde resultaten.
Project Orchidee en biljart Nijevelt
Voor de ca. 20 bewoners van de afdeling Orchidee diende deze afdeling dringend een
passende leefomgeving te verkrijgen. Het betreffen hier bewoners met
uiteenlopende ziektebeelden, w.o. Altzheimer, Parkinson, FTD etc. De aanpassingen
vergde een investering van ca. € 7.000. Tevens werd er in de recreatieruimte een
biljart geplaatst. Kosten € 1.600.
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