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Verslag bestuur
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
Nijeveldt 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 31-12-2015 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 2015 sluit met een negatief saldo van
€. 7.701. Dit saldo is in mindering gebracht op het eigen vermogen. Ultimo 2015
bedroeg het eigen vermogen € 77.436
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Balans per 31 december 2015
(met ter vergelijking de cijfers per 31 december 2014)

31-12-2015
---------------

31-12-2014
---------------

€ 82.680
€
6.000
€
250
---------------

€ 84.392
€
6.775
€
204
--------------

€

€

Activa
Liquide middelen
Haringparty 2013
Nog te ontvangen bedragen

88.930

93.495

Passiva
Rek. crt. Stichting de Waalboog
Crediteuren
Eigen Vermogen

€
10.294
€
1.200
€
77.436
---------------

€
6.234
€
€ 85.137
---------------

€
88.930
==========

€ 93.495
=========
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Resultatenrekening per december 2015
31-12-2015
---------------

31-12-2014
---------------

€
2.910
€
1.816
€
1.450
€
534
--------------€
6.710
=========

€
7.773
€
€
€
927
-------------€
8.699
=========

€
775
€
4.070
€
€
€
€
€
€
908
€
6.708
€
1.219
€
425
€
179
€
129
-------------€ 14.413
=========

€
1.611
€
2.725
€
3.169
€
2.114
€
1.505
€
4.401
€
158
€
€
€
€
€
174
€
200
--------------€ 16.058
=========

€ - 7.701
=========

€ - 7.358
=========

Baten
Giften
Giften afscheid Emmy Janssen-Sengers
Sponsoring Project “vergeet me niet”
Bankrente

Lasten
Seizoenkaarten NEC
Bijdrage Sociaal Fonds
Paasactie
Drukwerk onder andere tbv paasactie
Project Ergo Fit Fiets
Project Kari Fauteuils (2)
Kosten Grote Clubactie
Project True Doors
Project Tovertafel
Project “vensterbank vol vergeet-me-niet”
Aanschaf Banners
Bankkosten
Algemene kosten

Resultaat 2015 (2014)
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Toelichting op balans 31-12-2015 en resultatenrekening 2015
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
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
van NEC. Eind 2014 stond hiervoor een bedrag van € 6.775 gereserveerd. In 2014 zijn
3 seizoenkaarten aangeschaft voor een prijs van € 775. Ultimo 2015 staat er nog een
bedrag van € 6.000 gereserveerd voor toekomstig aan te schaffen seizoenkaarten.
Liquide middelen
Bedrag aan liquiditeiten is als volgt opgebouwd:
Rekening-courant Rabo-bank
Spaarrekening Rabo-bank
Kassaldo

€ 4.107
€ 78.533
€
40
-----------€ 82.680
========

Passiva
R/c Stichting de Waalboog
De rekening-courant met Stichting de Waalboog, per ult 2015 groot € 10.294 wordt
jaarlijks, na het vaststellen van de jaarrekening, afgelost.
Eigen Vermogen
Vermogen 1-1-2015
Resultaat 2015
Vermogen 31-12-2015

-/-

€ 85.137
€ 7.701
-----------€ 77.436
========
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Resultaat
Giften
Giften in 2015 bestaan uit donaties van particulieren, sponsoring van bedrijven van
individuele activiteiten alsmede donaties ten behoeve van het afscheid van directrice
Emmy Janssen-Sengers. Deze donaties t.b.v. genoemd afscheid worden
geïnvesteerd in bankjes te plaatsen op diverse plaatsen binnen de huizen van de
Waalboog.
Sociaal Fonds
In 2015 is door stichting Vrienden van de Waalboog in totaal € 4.707 bijgedragen aan
het Sociaal Fonds. Dit fonds wordt ingezet om het voor minder draagkrachtige
bewoners van Stichting de Waalboog mogelijk te maken deel te nemen aan de
verschillende welzijnsactiviteiten die georganiseerd worden. Toezegging van Stichting
Vrienden van de Waalboog bedraagt maximaal € 5.000 op jaarbasis.
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. Voor een
nadere specificatie wordt verwezen naar de resultatenrekening 2015 alsmede de site
van de Stichting.

