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Financieel jaarverslag 2020 
Het bestuur heeft het genoegen U bij dezen het financieel jaarverslag over 2020 aan 
te bieden. Het jaarverslag bestaat uit onderstaande toelichting, de 
resultatenrekening 2020 (bijlage 1), de balans per 31-12-2020 (bijlage 2) en tevens 
de begroting voor 2021 (bijlage 1). 
 
Resultatenrekening 2020 
 
Vanwege het corona virus, waardoor diverse activiteiten niet konden doorgaan, 
resulteerde dit uiteindelijk in een hoog positief saldo. Hopelijk kunnen we in 2021 
weer een grotere bijdrage leveren t.b.v. allerlei. 
Baten 

• De donatie van de ambassadeurs bedroeg € 9.000,00 conform de begroting. 
• De donatie via machtigingen viel € 75,00 hoger uit dan begroot. 
• Jaarlijkse vrije donaties viel plm.  € 145,00 hoger uit dan begroot 
• De incidentele donatie was plm. € 700,00 lager dan begroot. 
• In 2020 zijn er geen nieuwe vrienden bijgekomen. 
• De post eigen bijdrage bewoners viel € 475,00 lager uit dan begroot. 

Oorzaak was dat de zomer barbecue geannuleerd was vanwege corona. 
• De post activiteiten abonnement aanwonenden was € 1.364,00, dit bedrag 

wordt direct onder lasten afgedragen aan Nicasius (Ananz). 

 
Lasten 
• De bestuurskosten zijn nu gesplitst in activiteiten bestuur en administratie 

kosten. Administratiekosten vielen € 25,00 hoger uit dan begroot, 
activiteiten bestuur vielen ruim € 200,00 lager uit dan begroot. 

• Het batig saldo van € 10.510,80 zal verdeeld worden over Algemene reserve 
€ 2.510,80, Investeringsfonds € 3.000,00, Jubileumfonds € 2.000,00, 
Activiteitenfonds € 3.000,00. 

• De post representatiekosten viel € 46,50 lager uit dan begroot. 
• Tot slot de afdracht van de post activiteiten abonnementen aan Nicasius 

(Ananz) 

Het batig saldo zal verdeeld worden over de posten zoals hierboven beschreven. 
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Balans per 31-12-2020 
Debetzijde: 

• De post debiteuren is € 0,00 omdat de rente van de SNS bank geboekt zal 
worden als baten in 2020. 

• De rekening courant en spaarrekening spreken voor zich. 
• De centrale kas wordt gebruikt als voorfinanciering van de activiteiten Pg en 

Somatiek. 
• Kas Somatiek bedraagt € 250,00 wordt in 2021 verder gebruik van gemaakt. 

Kas Pg € 0,00 wordt in jan 2021 weer aangevuld. 
 

Creditzijde: 
• De operationele winst is verdeeld over algemene 

reserve/investeringsfonds/jubileumfonds en activiteitenfonds. 
• De post crediteuren is € 0,00 de bankkosten december 2020 zijn reeds 

verrekend. 
• De post vooruit ontvangen bedragen bedraagt € 200,00. 

 
Begroting 2020 
Baten 
• Het grootste deel van de baten worden gevormd door de donaties van de 

ambassadeurs. Het bedrag van € 9.000,00 wordt in 2021 wederom begroot. 
• De bijdrage via machtigingen wordt begroot op € 3.800,00 gezien de 

realisatie 2020. 
• De jaarlijkse vrije donaties wordt begroot op € 3.000,00 gezien de realisatie 

in 2020. 
• De incidentele donaties wordt begroot op  € 1.000,00 gezien de realisatie in 

2020. 
• De doelstelling het werven van twee nieuwe vrienden wordt gehandhaafd. 
• Overige baten staat op  € 0,00 gezien de lage rentestanden (lees nihil). 
• Aantal deelnemers activiteiten abonnement. 
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• Het aantal deelnemers activiteiten abonnement zijn gelijk gebleven met 
2019 totaal 27. Derhalve hebben we voor 2020 begroot op  € 1.440,00 
oftewel 30 deelnemers. 

 
Lasten: 

• De diverse activiteiten worden begroot evenals in 2020 op  
€ 16.750,00. 

• De activiteiten bestuur wordt begroot op  € 500,00, en de 
administratiekosten op  € 650,00. 

• Representatiekosten blijft begroot op  € 100,00. 
• Post reserveringen blijft vooralsnog  € 550,00 hopende dat we in 2021 meer 

activiteiten kunnen doen ten opzichte  van 2020 
• Overige lasten begroten we op  € 0,00. 
• Afdracht activiteiten abonnement is begroot op 30 abonnementen € 

1.440,00. 
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Slot: 
 
Tijdens de jaarvergadering is er uiteraard gelegenheid om nader op de details van 
de financiële situatie in te gaan. Als bestuur vertrouwen wij erop U een goed beeld 
geschetst te hebben van de financiële situatie   van de Stichting en ziet Uw 
goedkeuring van de jaarrekening 2020 en het vaststellen van de begroting met 
vertrouw tegemoet. 
 
 
Heeze, 1 februari 2021 
Namens het bestuur Stichting Vrienden Zorgcentrum Nicasius, 
 
 
W. Rutjens, penningmeester 
 
Voor decharge van het bestuur 
 
 
 
J.P.W.M. van Gorp            M. Maas-Buijsen               J.P.M. Scheutjens 
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Bijlage 1 
Jaarrekening 
2020                              
   Resultatenrekening       
   2021  2020  2020  2019  
   Begroting Realisatie Begroting Realisatie 

   €  €  €  €  
Baten           
donaties van Ambassadeurs 9000  9000  9000  9000  
donaties van machtigingen 3800  3800  3725  3525  
jaarlijkse vrije donaties 3000  3146,39  3000  3000  
incidentele donaties 1000  790,01  1500  1806,68  
nieuw te werven vrienden 200  0  200  200  
overige baten  25  24,64  25  24,64  
bijdrage bewoners en ananz 750  375  850  870  
activiteiten abonnement 1440   1364   1440   1380  
  totaal 19215  18500,04  19765  19806,32  
           
Lasten   €  €  €  €  
activiteiten afd somatiek 9500  2586,24  9500  8636,14  
activiteiten Pg  6650  2482,64  6650  6390,58  
activiteiten algemeen 600   593,11   600   654,88  
subtotaal activiteiten 16750   5661,99   16750   15681,5  
           
activiteiten bestuur  500  284,5  500  1704,13  
administratiekosten 650  625,25  600    
representatiekosten 100  53,5  100  223,98  
reserveringen  550  0  550  0  
overige lasten  0  0  0  0  
afdracht act abonnement 1440   1364   1440   1380  
  totaal 19990  7989,24  19940  18989,61  

 
Resultaat              10.510,80    
     
 
samenvattend lasten Activiteiten voor bewoners     
Gerealiseerde activiteiten tlv het resultaat   5661,99  
eigen bijdrage bewoners en Nicasius )Ananz'   -375  
Door VZN in 2020 gefinancierde activiteiten binnen Nicasius       5286,99        

 


