Jaarrekening 2021

INHOUDSOPGAVE

I. ALGEMEEN
1. Bestuursverslag

pagina 3

2. Analyse 2021 ten opzichte van de begroting

pagina 5

3. Analyse 2021 ten opzichte van 2020

pagina 5

II. JAARREKENING
1. Balans per 31 december 2021

pagina 6

2. Staat van baten en lasten

pagina 7

3. Kasstroomoverzicht

pagina 8

4. Toelichting op de jaarrekening

pagina 9

4.1 Toelichting op de balans
4.1.1 Activa

pagina 11

4.1.2 Passiva

pagina 11

4.2 Toelichting staat van baten en lasten
4.2.1 Specificatie baten

pagina 12

4.2.2 Specificatie lasten

pagina 12

4.2.3 Financiële baten en lasten

pagina 12

5. Ondertekening door Bestuur

pagina 13

III. OVERIGE GEGEVENS
1. Samenstellingsverklaring

pagina 14

2. Statutaire regeling betreffende de bestemming van het saldo

pagina 14

3. Voorstel tot bestemming van het saldo over het boekjaar 2021

pagina 14

4. Gebeurtenissen na balansdatum

pagina 14

2

BESTUURSVERSLAG 2021
Algemeen
Op 17 maart 2009 is de Stichting Vrienden van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (SVJBZ) opgericht, met als
doel het bevorderen van het welzijn van de patiënten van het JBZ. Dat gebeurt voornamelijk door het
inzamelen van (geld)middelen bij instellingen, ondernemingen en particulieren. De Stichting staat bij de
Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 17246356.
Missie
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) houdt zich voortdurend bezig met het leveren en ontwikkelen van de
beste zorg. Het hele ziekenhuisbudget wordt hieraan besteed, dat is logisch! Maar het ziekenhuis moet
ook een fijne plek zijn om te verblijven; een vertrouwde omgeving waar je je thuis voelt. Wij zetten ons in
voor extra geld en middelen, waarmee het verblijf in het ziekenhuis prettiger en comfortabeler kan worden
gemaakt.
Visie
Het JBZ heeft in 2017 het begrip positieve gezondheid omarmd. Werken vanuit positieve gezondheid
betekent een nieuwe manier van kijken en werken. De focus ligt op gezondheid en niet op ziekte en er
wordt uitgegaan van wat mensen wél kunnen. Daarnaast spelen informatie- en zorgtechnologie een grote
rol om zorg op maat en dichtbij te kunnen brengen. De Stichting Vrienden helpt daar waar nodig is, met de
visie van het JBZ als uitgangspunt. Wij blijven ons inzetten voor (duurzame) projecten, die het
gezondheidswelzijn van de patiënten en bezoekers van het JBZ ten goede komen.
ANBI-status
De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Schenken aan een ANBI-stichting is onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.
Bestuurssamenstelling 31 december 2021
·
de heer K. Verhees, Esch, voorzitter
·
mevrouw I.C.M. van Rooij, 's-Hertogenbosch, secretaris
·
de heer J.J.F. Mannaerts, Sint Michielsgestel, penningmeester
·
de heer H.P.J Buiting, Sint Michelsgestel, lid
·
de heer R. Broere, 's-Hertogenbosch, lid
·
mevrouw M. Bessems, Loon op Zand, lid
·
mevrouw W. Noorlander, Vught, lid
Het bestuur van de Stichting is onbezoldigd. Het JBZ draagt de lasten van de personele ondersteuning.
GEREALISEERDE PROJECTEN 2021
·
Boter, kaas en eierenspel Geriatrie
·
Kindvriendelijk maken poli urologie
·
Foto’s dialysecentrum
·
Banken bij coronaboom en bij monument overleden kinderen
·
Fietslabyrint loodkamer
·
Werkmap en praatplaat kindergeneeskunde
·
Sport en spelmateriaal voor kinderen bij Tolbrug revalidatie
·
Verplaatsbare kast kinderdagverpleging
·
Cadeautjes voor troost en afleiding dermatologie/kaakchirurgie
·
Qwiek.up, Spoed eisende hulp
·
Speeltoren incl. software en spellen, Spoed eisende hulp
·
Dialysefietsen
·
Kerstlichtjes en kaartjes voor alle klinische patiënten
Een uitgebreid verslag van de projecten treft u aan op www.vriendenjbz.nl.

3

VRIENDENDIENSTEN
Sinds 2016 is een groep vrijwilligers dagelijks actief voor de Stichting Vrienden. Onder de naam
“Vriendendiensten” helpen zij patiënten met het activeren van het digitaal patiëntendossier “MijnJBZ”. Ook
mensen die moeite hebben met het lezen van een brief of patiëntenfolder kunnen een beroep doen op de
Vriendendiensten. Tijdens de coronacrisis hebben de Vriendendiensten langere tijd stil gelegen, maar in
het najaar van 2021 zijn zij weer van start gegaan. In 2022 wordt onderzocht of de dienstverlening van de
Vriendendiensten kan worden uitgebreid met nieuwe activiteiten.
Meer informatie over de vriendendiensten treft u aan op www.vriendenjbz.nl.
FONDSENWERVING EN ACTIVITEITEN
Onze vaste Vrienden (donateurs) zorgen voor stabiele inkomsten. Daarnaast zijn er een aantal bedrijven
en fondsen die ons regelmatig steunen. Het 2-jaarlijks fondsenwervend gala kon vanwege corona in 2021
niet doorgaan.
COMMUNICATIE
Alle gerealiseerde projecten, nieuws en ontwikkelingen publiceren wij op onze website, facebook en
Instagram. Hierbij zoeken wij de samenwerking met de mediakanalen van het ziekenhuis. Donateurs
ontvangen twee maal per jaar een digitale nieuwsbrief.
BESTUURSWISSEL
·
mevrouw M. Bessems treedt m.i.v. 31-12-2021 af als bestuurslid
BELEIDSPLAN
Het tweejarig beleidsplan staat gepubliceerd op www.vriendenjbz.nl en wordt elk half jaar geëvalueerd.
RESULTAAT 2021
Het afgelopen jaar is afgesloten met een negatief resultaat van € 50.302. Hiervoor zijn twee redenen, te
weten:
1. De inkomsten uit de particuliere donateurs lopen terug omdat er geen actieve werving meer plaastvindt.
2. Er zijn meer projecten aangevraagd en toegekend.
De ruime kaspositie wordt verklaard doordat er nog een groot projekt ligt, te weten aankleding trap bij de
entree deze is door de corona-crisis vertraagd. Verwacht wordt dat deze in 2022/2023 gerealiseerd gaat
worden.
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I.2 Analyse 2021 ten opzichte van de begroting
Het bestuur heeft afgezien van het opstellen van een begroting voor 2021, waardoor vergelijking
hiermee niet mogelijk is.

I.3 Analyse 2021 ten opzichte van 2020
Onderstaand zijn bedragen en procenten van het boekjaar vergeleken met voorgaand boekjaar
en de verschillen worden tekstueel toegelicht.

Baten
Totaal baten
Indirecte kosten
Algemene kosten
Bankkosten
Accountantskosten

Kosten van projecten
Projectkosten

Totaal lasten
Financiële baten en lasten
Rente

Saldo

2021
€

%

2020
€

%

Verschil
€

148.035
148.035

100,0
100,0

68.295
68.295

100,0
100,0

79.740
79.740

733
829
0
1.562

0,5
0,6
0,0
1,1

13.518
860
0
14.378

18,8
1,3
0,0
20,1

-12.785
-31
0
-12.816

196.123
196.123

132,5
132,5

95.087
95.087

139,2
139,2

101.036
101.036

197.685

133,5

109.465

159,3

88.220

652
652

0,4
0,4

-10
-10

0,0
0,0

662
662

-50.302

-33,9

-41.160

-59,3

-9.142

Toelichting op de belangrijkste mutaties ten opzichte van voorgaand boekjaar
Baten: De baten zijn sterk toegenomen omdat het So van Gala 2019 is overgeheveld naar de
opbrengsten van de SVJBZ algemeen.
Indirecte kosten: De indirecte kosten zijn afgenomen doordat er dit jaar geen advertentiecampagne
is gevoerd door SVJBZ.
Kosten van projecten: Door overheveling van het So Gala 2019 naar opbrengsten SVJBZ algemeen,
is er een stijging van kosten project zichtbaar
Rente: Door de hoogte van de spaarrekening zijn we nu rente verschuldigd aan de bank.

5

II. JAARREKENING
1. BALANS per 31 december 2021 (na saldo bestemming)
31-12-2021

31-12-2020
€

€

Vorderingen
Liquide middelen

0
378.359

36
423.850

TOTAAL ACTIVA

378.359

423.886

369.942

420.244

8.417

3.642

378.359

423.886

ACTIVA
Vlottende activa

PASSIVA
Overige Reserves
Kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA
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2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2021

2020
€

€

Donaties
Verwenzorg

148.035
0

68.295
0

TOTAAL BATEN

148.035

68.295

Indirecte kosten
Kosten van projecten

1.562
196.123

14.378
95.087

TOTAAL LASTEN

197.685

109.465

-652

10

-50.302

-41.160

BATEN

LASTEN

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
Rente

SALDO
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3. KASSTROOMOVERZICHT
2021
€

€

2020
€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
SALDO
Veranderingen in vlottende middelen:
Vorderingen
Overige kortlopende schulden en
overlopende passiva

-50.302

36

-41.160

551

4.775

-3.894
4.811

-3.343

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Mutatie geldmiddelen

-45.491
-45.491

-44.503
-44.503

Liquide middelen 31 december
Af: Liquide middelen 1 januari
Mutatie geldmiddelen

378.359
423.850
-45.491

423.850
468.353
-44.503
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4. TOELICHTING OP DE JAARREKENING
Algemeen
Vestigingsplaats
Stichting Vrienden van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is gevestigd aan de Henri Dunantstraat 1 te 's-Hertogenbosch.
Bij de akte van 17 maart 2009 is Stichting Vrienden van het Jeroen Bosch Ziekenhuis opgericht.
Doelstellingen
* het bevorderen van de belangen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, waaronder begrepen het bevorderen van het
welzijn van de patiënten van het ziekenhuis, voornamelijk door het inzamelen van (geld)middelen bij
instellingen, ondernemingen en particulieren.
* De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- het ter beschikking stellen van financiële middelen ten behoeve van projecten die het welzijn van de patiënten
van het Jeroen Bosch Ziekenhuis bevorderen;
- het organiseren van activiteiten waarvan de opbrengst wordt aangewend conform de doelstelling;
- het ter beschikking stellen van financiële middelen ten behoeve van Wetenschappelijk onderzoek in het
Jeroen Bosch ziekenhuis.
Continuïteitsveronderstelling
De jaarrekening van Stichting Vrienden van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is opgesteld uitgaande van de
continuïteitsveronderstelling.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de bepalingen van de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving 640 "Organisaties-zonder-winststreven".
Groepsverhoudingen
Vanwege invloed van betekenis in Stichting Vrienden van het Jeroen Bosch Ziekenhuis door de bestuurders van het
Jeroen Bosch Ziekenhuis, wordt het Jeroen Bosch Ziekenhuis aangemerkt als verbonden partij.

Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarden. Indien geen specifieke waardeingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde
waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen
afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend
beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt
herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden zijn eveneens gewaardeerd tegen de nominale waarde en hebben allen een
looptijd, die korter dan één jaar is.
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Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden
toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen
worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn en baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn
geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
Vennootschapsbelasting
Stg. Vrienden van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is vrijgesteld van VpB op grond van artikel 2 lid 7 Wet VpB.
Dit is door de belastingdienst bevestigd middels een brief d.d. 21 september 2010 met kenmerk 08-06607.
ANBI
Stichting Vrienden van het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft een ANBI status. Dit is door de belastingdienst
bevestigd middels een brief d.d. 2 mei 2011 met kenmerk 8205.59.829.
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4.1 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER
31-12-2021

31-12-2020
€

€

Debiteuren
Nog te ontvangen rente
Overige vorderingen

0
0
0

0
10
26

Totaal

0

36

71.523
0
306.836

116.961
62
306.827

378.359

423.850

Saldo per 1 januari
Saldobestemming

420.244
-50.302

461.404
-41.160

Saldo per 31 december

369.942

420.244

68
652
7.697

83
217
3.342

8.417

3.642

4.1.1 Activa
Vorderingen

Liquide middelen
RC NL39 RABO 0149 1698 33
RC NL50 RABO 0352 2986 93
Rabo bedrijfstelerekening

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
4.1.2 PASSIVA

Overige reserves

Bestemmingsreserve projecten:
Vrij besteedbaar:

34.021
335.921
369.942

Kortlopende schulden
Bankkosten
Nog te betalen bedragen
Crediteuren
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4.2 TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2021

2020
€

€

148.035
0
0

68.295
0
0

148.035

68.295

733
829
0

13.519
860
0

1.562

14.379

194.274
1.849

95.087
0

196.123

95.087

195.836

109.466

-652
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4.2.1 Specificatie baten
Donaties
Donatie Vrienden van het JBZ
Projecten
Verwenzorg

4.2.2 Specificatie lasten
Indirecte kosten
Algemene kosten
Bankkosten
Accountantskosten

Kosten van projecten
Projectkosten
Verwenzorg

Totaal

4.2.3 Financiële baten en lasten
Rente

Het bestuur ontvangt geen vergoeding.
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5. Ondertekening door Bestuur
De jaarrekening 2021 is door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld in haar vergadering van 7 juni 2022.

Bestuursleden:

De heer Kurt Antonius Theresia Jozef Verhees

Voorzitter

Mevrouw Ingrid Catharina Maria van Rooij - van Sleeuwen

Secretaris

De heer Laurent Michel Joseph Estourgie

Penningmeester

De heer Henricus Petrus Jozef Buiting

Bestuurslid

De heer Rodger Broere

Bestuurslid

Mevrouw Wilhelmina Noorlander

Bestuurslid

De heer Henricus Norbertus Arnoldus Johannes van Rijswijk

Bestuurslid

Mevrouw Annemariek Beutler - Pasterkamp

Bestuurslid
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III. OVERIGE GEGEVENS
1. Samenstellingsverklaring
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.

2. Statutaire regeling betreffende de bestemming van het saldo
In Artikel 2 van de statuten van de stichting staat het volgende opgenomen betreffende de saldobestemming:
lid 1:
De stichting heeft ten doel het bevorderen van de belangen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis, waaronder begrepen
het bevorderen van het welzijn van de patiënten van het ziekenhuis, voornamelijk door het inzamelen van
(geld)middelen bij instellingen, ondernemingen en particulieren.
lid 2:
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
* het ter beschikking stellen van financiële middelen ten behoeve van projecten die het welzijn van de patiënten van
het Jeroen Bosch Ziekenhuis bevorderen;
* het organiseren van activiteiten waarvan de opbrengst wordt aangewend conform de doelstelling.

3. Voorstel tot bestemming van het saldo over het boekjaar 2021
Het negatieve saldo van € 50.302 is onttrokken aan de overige reserves.

4. Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balans datum.
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Aan het bestuur van
Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis
Henri Dunantstraat 1
5223 GZ 's-Hertogenbosch
Rosmalen 23 juni 2022
Samenstellingsverklaring van de accountant
De jaarrekening van Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis te 's-Hertogenbosch is door ons samengesteld
op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de en de met de daarbij horende
toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants
geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat
wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid
op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft
voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat
het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Vrienden Jeroen Bosch Ziekenhuis.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van
deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig,
integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Rosmalen, 23 juni 2022
Hulshof Kroonen & Groen

drs. H.J. Groen RA

hulshof kroonen bv, molenstraat 40f 5242 ha rosmalen, postbus 315 5240 ah rosmalen
tel 073 - 522 49 27, fax 073 - 522 49 28, www.HKenG.nl, kvk oost brabant 17142866

