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Stichting Ambulance Wens  
Abel Tasmanstraat 79  
3165 AM  Rotterdam-Albrandswaard

Warmond, 21 juni 2022
Kenmerk: 1757

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot uw besloten vennootschap.

1                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Ambulance Wens te Rhoon is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021, de winst-en-
verliesrekening en het kasstroomoverzicht over 2021 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 in
overeenstemming met Richtlijn 650 "Fondsenwervende instellingen" uit de Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving. 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 Ambulance Wens.
Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een
oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

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 dan ook ervan 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.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij
u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.



2                FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

2021

€ €

2020

€ €

Beschikbaar op lange termijn:

Reserves en fondsen 2.127.384 1.498.920

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa 604.444 571.497
Financiële vaste activa 2.500 2.500

606.944 573.997

Werkkapitaal 1.520.440 924.923

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 33.903 38.298
Liquide middelen 1.525.208 974.491

1.559.111 1.012.789

Af: kortlopende schulden 38.671 87.866

Werkkapitaal 1.520.440 924.923

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Met vriendelijke groet,

van Velzen accountants & adviseurs
namens deze B. van Leeuwen RA

Accountantsrapport inzake
Stichting Ambulance Wens

Rhoon
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FINANCIEEL VERSLAG

-Bestuursverslag
-Jaarrekening



BESTUURSVERSLAG OVER 2021

Voorwoord

Statutaire naam: Stichting Ambulance Wens 
Vestigingsplaats: Rhoon, gemeente Albrandswaard

De Stichting Ambulance Wens is op 26 februari 2007 opgericht en heeft ten doel:

Het vervullen van wensen van terminaal zieke personen, die nog eenmaal een voor hen favoriete plek,
attractie of familie lid willen bezoeken. Deze wensen zijn gratis voor de patiënt en twee hem/haar
vergezellende personen.

De wensen worden uitgevoerd met daartoe speciaal ingerichte ambulances, waardoor de patiënt op een
comfortabele wijze kan worden vervoerd.

De wensen worden uitgevoerd met daartoe speciaal ingerichte ambulances waardoor de patiënt op een
comfortabele manier kan worden vervoerd.

Het jaar 2021 was voor de Stichting Ambulance Wens een bijzonder verdrietig jaar. Op maandag 26 juli 2021
overleed onze oprichter en boegbeeld van onze organisatie Kees Veldboer sr. ten gevolge van een
hartstilstand op 61-jarige leeftijd. Groot was de verslagenheid bij zijn vrouw Ineke, kinderen en naaste
familie. In 2007 begonnen met een ambulance, inmiddels met 270 vrijwilligers, zeven ambulances en zuster
organisaties over de gehele wereld. Van duizenden terminale patiënten is de laatste wens vervuld en
werden ontroerende en mooie momenten in de laagste fase van hun leven vervuld. Het overlijden van hun
directeur was voor de 270 vrijwilligers, kantoor medewerkers en het bestuur buitengewoon droevig.
Ondanks het intense verdriet werden de wensen dankzij de geweldige inzet van allen, met uitzondering van
de dag van de crematie van Kees sr. allemaal uitgevoerd overeenkomstig de wens van Kees sr. Op maandag
2 augustus 2022 werd afscheid genomen van Kees sr. Het plein voor de Laurenskerk in Rotterdam zag geel
van de ambulances. 
Op 20 september 2021 werd Kees Veldboer jr. de nieuwe directeur van de Stichting Ambulance Wens. De
naam Veldboer blijft verbonden met de Stichting.

De Stichting heeft momenteel de beschikking over 7 speciaal ingerichte ambulances. Het streven is er op
gericht om gedurende 7 dagen per week dagelijks 6 wensen te vervullen. In 2021 heeft de Stichting 1.696
wensen vervuld. In vergelijking met 2020 een substantiële verhoging van het aantal wensen.
In 2021 werden wij in Nederland ook geconfronteerd met het Covid-19 virus. In tegenstelling tot 2020 was
er iets meer mogelijk om wensen te vervullen. Gelet op het Covid-19 virus ook in 2021 weinig wensen naar
het buitenland. De meeste wensen bestonden uit familie bezoek, begrafenissen dan wel een bezoek aan zee
of afscheid nemen van hun huis.

De wensen van de Stichting Ambulance Wens worden uitgevoerd door 270 geschoolde vrijwilligers. De
Stichting Ambulance Wens heeft nog steeds de intentie om een appartement aan zee te kopen. Zoals ook in
het bestuursverslag van 2020 vermeld is het gelet op de overspannen woning markt buitengewoon lastig
een geschikt appartement aan te kunnen kopen, die aan onze wensen voldoet. Niettegenstaande dat blijft
het bestuur alert om in een behoefte te voorzien, die bij onze patiënten leeft om nog eenmaal de zee te
zien, te ruiken en te voelen



Activiteiten en financiële positie

In 2021 zijn twee nieuwe ambulances besteld, die in het voorjaar van 2022 zullen worden afgeleverd en
kunnen worden ingezet. De Stichting voert 365 dagen per jaar wensen uit inclusief alle feestdagen. Om al
deze wensen te kunnen vervullen zijn financiële middelen noodzakelijk. Middels social media wordt de
nodige aandacht besteed voor het verkrijgen van donaties, subsidies, legaten of giften in natura.

Ook in 2021 hebben we weer (soms grote) bedragen mogen ontvangen uit nalatenschappen. Maar de meest
opmerkelijke gift (meer dan € 50.000) kwam na de door Bas Smit en John Ewbank georganiseerde
surstrommings challenge. Verder hebben we ook een groot bedrag ontvangen van de Stichting Take a break.

In 2021 waren er relatief minder kosten (minder wensen en goedkopere wensen) terwijl de inkomsten uit
donaties zelfs hoger waren. Hierdoor heeft de Stichting Ambulance Wens 2021 kunnen afsluiten met een
voordelig saldo van € 628.000,00. Dit saldo zal worden toegevoegd aan de reserves.

Ondertekening bestuur voor akkoord

Rotterdam-Albrandswaard, ................................
  

D. van der Zee (voorzitter) 
 
 
 
  

H.A. van Ruijven (penningmeester) E.W. Spreij
 



Stichting Ambulance Wens
gevestigd te

Rhoon

JAARREKENING 2021



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)

31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 180.672 192.436
Inventaris 15.419 5.625
Ambulances 273.909 373.436
Activa in bestelling 134.444 -

604.444 571.497

Financiële vaste activa  (2)

Overige vorderingen 2.500 2.500

 606.944 573.997

Vlottende activa

Vorderingen  (3)

Nog te ontvangen donaties 16.492 31.691
Overige vorderingen en overlopende
activa 17.411 6.607

33.903 38.298

Liquide middelen 1.525.208 974.491

 2.166.055 1.586.786

Bijlage bij accountantsrapport
d.d. 21 juni 2022

Stichting Ambulance Wens
Rhoon

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

___________________________________________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven



31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (4)

Overige reserve 1.778.400 1.127.715
Bestemmingsreserves 98.984 121.205
Continuïteitsreserve 250.000 250.000

2.127.384 1.498.920

Kortlopende schulden  (5)

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 4.961 -
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen 7.615 7.670
Overige schulden en overlopende
passiva 26.095 80.196

38.671 87.866

 2.166.055 1.586.786

Bijlage bij accountantsrapport
d.d. 21 juni 2022

Stichting Ambulance Wens
Rhoon

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Saldo 2021

€

Budget 2021

€

Saldo 2020

€
Baten

Donaties  (6) 1.270.452 670.000 897.558

Som van de geworven baten 1.270.452 670.000 897.558

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Lasten ambulances  (7) 247.449 134.500 250.484
Wenslasten  (8) 106.558 147.000 121.864
Doorberekende personeelslasten  (9) 123.916 - 67.425

477.923 281.500 439.773

Wervingskosten  (10) 65.866 16.000 77.012

Kosten van beheer en administratie

Personeelskosten  (11) 30.253 163.000 32.757
Afschrijvingen  (12) 5.431 152.000 13.907
Overige personeelskosten  (13) 14.336 - -
Huisvestingskosten  (14) 716 13.000 1.053
Overige autokosten  (15) 3.059 2.500 1.685
Algemene kosten  (16) 37.211 37.000 46.314

Totaal lasten beheer en administratie 91.006 367.500 95.716

Saldo voor financiële baten en lasten 635.657 5.000 285.057
Rentelasten en soortgelijke kosten  (17) -7.193 -3.500 -3.066

Resultaat 628.464 1.500 281.991

Bijlage bij accountantsrapport
d.d. 21 juni 2022

Stichting Ambulance Wens
Rhoon

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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2021

€

2020

€

Resultaatbestemming

Overige reserve 650.685 189.371
Bestemmingsreserves -22.221 92.620

628.464 281.991

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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3                KASSTROOMOVERZICHT 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2021

€ €

2020

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 635.657 285.057
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 126.164 126.454
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen 4.395 -33.249
Mutatie kortlopende schulden (exclusief
kortlopend deel van de langlopende schulden) -49.195 73.365

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 717.021 451.627

Rentelasten -7.193 -3.066

Kasstroom uit operationele activiteiten 709.828 448.561

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa -159.111 -123.626
Desinvesteringen materiële vaste activa - 219.000

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -159.111 95.374

Mutatie geldmiddelen 550.717 543.935

Samenstelling geldmiddelen

2021

€ €

2020

€ €

Geldmiddelen per 1 januari 974.491 430.556

Mutatie liquide middelen 550.717 543.935

Geldmiddelen per 31 december 1.525.208 974.491

Bijlage bij accountantsrapport
d.d. 21 juni 2022

Stichting Ambulance Wens
Rhoon

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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4                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van RJ 650 "Fondsenwervende instellingen". De
waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden, voor zover niet
anders vermeld, verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Ambulance Wens, gevestigd te Rhoon, bestaan voornamelijk uit het vervoeren
van terminaal zieke patiënten naar een voor hen favoriete plek, attractie of familielid.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Ambulance Wens is feitelijk gevestigd op P/a Abel Tasmanstraat 79  te Rhoon, maar is statutair
gevestigd te Rhoon en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 24410894.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat
het bestuur van Stichting Ambulance Wens zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het
bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.
Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van
deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op
de betreffende jaarrekeningposten.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van RJ 650 "Fondsenwervende instellingen". De
waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden, voor zover
niet anders vermeld, verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze
referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Bijlage bij accountantsrapport
d.d. 21 juni 2022

Stichting Ambulance Wens
Rhoon
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel
vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende
paragraaf.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Financiële vaste activa

Overige vorderingen

De overige vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op
de boekwaarde van de vordering.

Reserves en fondsen

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, waarbij de beperking
door het bestuur is aangebracht. De aard van de bestemmingsreserves wordt later toegelicht.

Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve is opgenomen om de risico's op korte termijn af te dekken en om zeker te stellen dat
de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. Het bestuur heeft de reserve
bepaald op tenminste 1 maal en maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. Onder
kosten van de werkorganisatie wordt verstaan: kosten eigen personeel, huisvestingskosten, kantoor- en
algemene kosten en de kosten voor fondsenwerving.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden
afgelost.

Bijlage bij accountantsrapport
d.d. 21 juni 2022

Stichting Ambulance Wens
Rhoon
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten.
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze
betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening
wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden
ontvangen, dan wel betaald.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op de)
staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze baten in
het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de
desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk Bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan
bestemmingsreserve respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en
lasten.
Binnen de baten van particulieren is het gehele bedrag opgehaald door donaties en giften.

Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel daaruit
wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten
wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een
bijzondere bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen
van de verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen.

Donaties

Onder baten van bedrijven worden verantwoord de ten gunste van het boekjaar ontvangen sponsor
inkomsten alsmede donaties door bedrijven.

Wenslasten

Onder wenslasten wordt verstaan de uitgaven die direct verband houden met uitgevoerde wensen.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te
staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Bijlage bij accountantsrapport
d.d. 21 juni 2022

Stichting Ambulance Wens
Rhoon
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5                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Bedrijfs-
gebouwen

en -
terreinen

€

Inventaris

€

Ambu-
lances

€

Activa in
bestelling

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2021
Aanschaffingswaarde 315.503 20.521 825.588 - 1.161.612
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen -123.067 -14.896 -452.152 - -590.115

192.436 5.625 373.436 - 571.497

Mutaties 
Investeringen - 12.872 11.795 134.444 159.111
Afschrijvingen -11.764 -3.078 -111.322 - -126.164

-11.764 9.794 -99.527 134.444 32.947

Boekwaarde per 31 december 2021
Aanschaffingswaarde 315.503 33.393 837.383 134.444 1.320.723
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen -134.831 -17.974 -563.474 - -716.279

Boekwaarde per 31 december 2021 180.672 15.419 273.909 134.444 604.444

De stichting heeft ultimo 2021 zeven ambulances voor haar doelstelling beschikbaar. Daarnaast zijn er in
2021 twee nieuwe ambulances besteld, welke in april 2022 in gebruik zijn genomen. Per balansdatum is
opdracht gegeven de auto's om te bouwen tot wensambulance voor een bedrag van circa € 113.000.   

De ambulances worden aangehouden voor directe aanwending in het kader van de doelstelling. Van de
bedrijfsgebouwen en installaties wordt 80% gebruikt voor de doelstelling.
De inventaris is benodigd voor de bedrijfsvoering.

Bijlage bij accountantsrapport
d.d. 21 juni 2022

Stichting Ambulance Wens
Rhoon
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Afschrijvingspercentages
%

Bedrijfsgebouwen en -terreinen  3-10
Inventaris  20-33
Ambulances  0 - 20
Activa in bestelling  0

2. Financiële vaste activa

2021

€

2020

€

Overige vorderingen

Borg brandstofkaarten 2.500 2.500

VLOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen

Nog te ontvangen donaties

Nog te ontvangen donaties 16.492 31.691

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa 17.411 6.607

Overlopende activa

Verzekeringen 16.750 3.446
Diversen 661 -
Schade uitkering - 3.161

17.411 6.607

Bijlage bij accountantsrapport
d.d. 21 juni 2022

Stichting Ambulance Wens
Rhoon
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PASSIVA

4. Eigen vermogen

2021

€

2020

€

Overige reserve

Stand per 1 januari 1.127.715 938.344
Resultaatbestemming 650.685 189.371

Stand per 31 december 1.778.400 1.127.715

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve ambulance 2020 98.984 121.205

Bestemmingsreserve ambulance 2020

Stand per 1 januari 121.205 -
Resultaatbestemming -22.221 121.205

Stand per 31 december 98.984 121.205

De dotatie, als gevolg van ontvangen giften en donaties ten behoeve van de aanschaf van materiële vaste
activa vanuit de resultaatbestemming, bedraagt in 2021 € 0 (2020: € 121.205). 
De onttrekking, als gevolg van de dekking van afschrijvingslasten, bedraagt in 2021 € 22.221 (2020: nihil), de
ambulance waarvoor gelden zijn geworven is in 2021 in gebruik genomen.  

Continuïteitsreserve

Continuïteitsreserve 250.000 250.000

Ultimo 2020 bedraagt de continuïteitsreserve eenmaal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie zoals
beschreven in de grondslagen.

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari 250.000 250.000
Mutatie - -

Stand per 31 december 250.000 250.000
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5. Kortlopende schulden

2021

€

2020

€

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 4.961 -

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 7.615 7.670

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva 26.095 80.196

Overlopende passiva

Vakantiegeld 6.064 4.688
Accountantslasten 1.500 1.134
Rente- en bankkosten 2.892 198
NOW 1.0 15.639 15.639
Investeringsverplichting - 56.523
Diversen - 2.014

26.095 80.196

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Erfpacht

De stichting heeft een erfpachtverplichting ten aanzien van het pand aan de Abel Tasmanstraat 79 te
Rotterdam, waarvan de verplichting jaarlijks circa € 2.800 bedraagt.

Garanties

De afgegeven bankgarantie ten behoeve van Havenbedrijf Rotterdam N.V. bedraagt per 31 december 2020
€ 1.200.
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6                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Saldo 2021

€

Budget 2021

€

Saldo 2020

€
6. Donaties

Donaties 1.220.130 670.000 768.391
Fondswerving t.b.v. ambulances - - 106.365
Nalatenschappen 50.322 - 22.802

1.270.452 670.000 897.558

Besteed aan de doelstellingen

7. Lasten ambulances

Verzekering ambulances 9.536 18.000 10.417
Onderhoud ambulances 37.705 40.000 45.515
Brandstoffen ambulances 69.439 75.000 57.509
Overige kosten ambulances 3.591 1.500 11.955
Afschrijvingen 111.322 - 112.988
Doorberekende huisvestingslasten t.b.v. garage 6.445 - 9.479
Doorberekende afschrijvingen garage 9.411 - 9.560
Schade uitkering ambulances - - -6.939

247.449 134.500 250.484

De doorberekening van de garage is 80% van de afschrijvingslasten van het pand in Rotterdam.

8. Wenslasten

Reislasten m.b.t. wensen 56.641 90.000 56.562
Verblijflasten m.b.t. wensen 37.947 45.000 26.370
Overige lasten m.b.t. wensen 11.875 11.000 26.567
Workshops en training vrijwilligers 95 1.000 12.365

106.558 147.000 121.864

In 2021 zijn 1.696 wensen gerealiseerd (2020: 1.600).

9. Doorberekende personeelslasten

Doorberekende personeelslasten 123.916 - 67.425

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale baten is:
2021: 37,6%  (2020: 49,0%)

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale lasten is:
2021: 74,4%  (2020: 71,4%)
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10. Wervingskosten

Saldo 2021

€

Budget 2021

€

Saldo 2020

€
Fondswerving

Representatie 1.758 16.000 182
Marketing, drukwerk en folders 13.747 - 15.941
Doorberekende personeelskosten 50.361 - 60.889

65.866 16.000 77.012

De totale kosten fondsenwerving uitgedrukt in een percentage van de totale baten is:
2021: 5,2%  (2020: 8,5%).

11. Personeelskosten

Lonen en salarissen 164.706 120.000 122.671
Sociale lasten 24.786 18.000 16.391
Pensioenlasten 15.038 25.000 22.009
Personeelslasten besteed aan fondswerving -50.361 - -60.889
Personeelslasten besteed aan doelstelling -123.916 - -67.425

30.253 163.000 32.757

Lonen en salarissen

Bruto lonen 150.751 120.000 119.115
Overlijdensuitkering 8.796 - -
Onkostenvergoedingen 5.159 - 3.556

164.706 120.000 122.671

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen

De directeur C. Veldboer had een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (36 uur; parttimepercentage
100%). De directeur was in dienst tot en met 26 juli 2021.
De bezoldiging van de directeur (inclusief pensioenpremies) over 2021 bedraagt € 73.199  (2020: € 92.179).

De directeur K. Veldboer heeft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (40 uur; parttimepercentage
100%). De directeur is in dienst met ingang van 20 september 2021.
De bezoldiging van de directeur (inclusief pensioenpremies) over 2021 bedraagt € 17.513  (2020: € 0).

De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen bezoldiging.
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Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2021 gemiddeld 3 personeelsleden werkzaam (2020: 2).
Van de personeelskosten van de directeur heeft 20% betrekking op de uitvoering van de wensen, 30% op
beheer en administratie en 50% op fondswerving. De werkzaamheden van de andere medewerkers hebben
100% betrekking op de planning en uitvoering van de wensen. De kosten voor uitvoering van de wensen en
fondswerving zijn doorberekend.

Saldo 2021

€

Budget 2021

€

Saldo 2020

€
12. Afschrijvingen

Materiële vaste activa 5.431 152.000 3.906
Boekresultaat - - 10.001

5.431 152.000 13.907

Afschrijvingen materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 11.764 11.000 11.950
Vakantiehuis - 20.000 -
Inventaris 3.078 1.000 1.516
Ambulances 111.322 120.000 112.988

126.164 152.000 126.454
Boekresultaat - - 10.001
Doorberekende afschrijvingen garage besteed aan
doelstellingen -9.411 - -9.560
Afschrijvingen ambulances besteed aan doelstelling -111.322 - -112.988

5.431 152.000 13.907

13. Overige personeelskosten

Kosten uitvaart dhr. C. Veldboer 9.994 - -
Overige personeelskosten 4.342 - -

14.336 - -

14. Huisvestingskosten

Brandstof, water en elektra 48 3.000 2.734
Onderhoud onroerende zaak 480 3.000 694
Overige huisvestingskosten 6.633 7.000 7.104

7.161 13.000 10.532
Huisvestingslasten besteed aan doelstelling -6.445 - -9.479

716 13.000 1.053

De huisvestingslasten zijn voor 90% toe te rekenen aan de doelstelling van de stichting.
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Saldo 2021

€

Budget 2021

€

Saldo 2020

€
15. Overige autokosten

Verzekering 1.549 1.000 1.137
Motorrijtuigenbelasting 1.510 1.500 548

3.059 2.500 1.685

16. Algemene kosten

Kantoorlasten 7.820 8.000 9.167
Accountants- en administratielasten 8.538 9.000 11.071
Advieslasten - - 4.417
Verzekeringen algemeen 7.188 8.000 6.812
Telefoon/fax/internet 8.127 8.000 9.588
Contributies en abonnementen 330 2.000 370
Attenties vrijwilligers - 2.000 30
Kantinelasten 4.764 - 4.539
Overige algemene lasten 444 - 320

37.211 37.000 46.314

De advieslasten in 2020 hebben betrekking op de verkoop van het vakantiehuis in Beekbergen. 

17. Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en banklasten 7.193 3.500 3.066

Ondertekening bestuur voor akkoord

Rotterdam-Albrandswaard, ................................
  

D. van der Zee (voorzitter) 
 
 
 
  

H.A. van Ruijven (penningmeester) E.W. Spreij
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BIJLAGEN



1                TOELICHTING LASTENVERDELING 2021

Verdeling lasten eigen organisatie naar bestemming (€)

Bestemming Doelstelling Werving baten Beheer en Totaal Begroot Totaal
administratie 2021 2021 2020

Lasten Wensen
Eigen fondsen

werving

Aankopen en verwervingen 226.829          226.829      281.500      240.351      
Publiciteit en communicatie 15.505                   15.505        16.000        16.123        
Personeelslasten 123.916          50.361                   44.589               218.866      163.000      161.071      
Huisvestingslasten 6.445               716                     7.161           13.000        10.532        
Autolasten 3.059                 3.059           2.500           1.685           
Kantoor- en algemene lasten 37.211               37.211        37.000        46.284        
Afschrijvingen en rente 120.733          12.624               133.357      155.500      139.521      

477.923          65.866                   98.199               641.988      668.500      615.567      
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2                TOELICHTING BEZOLDIGING DIRECTIE 2021

 

Naam    C. Veldboer      
Functie    alg. directeur     
            
Dienstverband              
 Aard (looptijd)   onbepaald         

  uren  36        
  parttime percentage 100        
  periode   1/1-26/7        
            
Bezoldiging (EUR)              
           
  Jaarinkomen              
    bruto loon/salaris    43.505         
  overlijdensuitkering  8.795        
    vakantiegeld    6.949          
    eindejaarsuitkering  3.759          
    variabel jaarinkomen 0         
  Totaal    63.008       

 SV lasten (wg deel)    0        
 Belaste vergoedingen/bijtelling auto 0       
 Pensioenlasten (wg deel)   10.191       
 Overige beloningen op termijn   0       
 Uitkeringen beëindiging dienstverband  0       
            
Totaal bezoldiging 2021    73.199       
Totaal bezoldiging 2020    92.179       
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Naam    K. Veldboer      
Functie    alg. directeur     
            
Dienstverband              
 Aard (looptijd)   bepaald         
  uren  40        
  parttime percentage 100        
  periode   20/9-31/12        
            
Bezoldiging (EUR)              
           
  Jaarinkomen              
    bruto loon/salaris    15.341         
    vakantiegeld    0          
    eindejaarsuitkering  1.325          
    variabel jaarinkomen 0         
  Totaal    16.666       

 SV lasten (wg deel)    0        

 Belaste vergoedingen/bijtelling auto 0       
 Pensioenlasten (wg deel)   847       

 
Overige beloningen op 
termijn   0       

 Uitkeringen beëindiging dienstverband  0       
            
Totaal bezoldiging 2021    17.513       
Totaal bezoldiging 2020    0       
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