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S ch ng Ambulance Wens
Abel Tasmanstraat 79
3165 AM Ro erdam-Albrandswaard
Warmond, 12 juni 2020
Kenmerk: 1757

Geachte bestuursleden,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot de s ch ng.
1

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van S ch ng Ambulance Wens te Rhoon is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informa e. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019, de winst-enverliesrekening en het kasstroomoverzicht over 2019 met de daarbij horende toelich ng. In deze toelich ng
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 administra eve verwerking en
ﬁnanciële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informa e klopt en dat u ons alle
relevante informa e aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
hee voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van S ch ng 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
voorschri en 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 objec ef hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.

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

Accountantsrapport inzake
S ch ng Ambulance Wens
Rhoon
2

FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende ﬁnancieringsstructuur af te leiden:
2019
€

2018
€

€

€

Beschikbaar op lange termijn:
Reserves en fondsen

1.216.929

1.369.740

Waarvan vastgelegd op lange termijn:
Materiële vaste ac va
Financiële vaste ac va

793.325
2.500

Werkkapitaal

811.905
2.500
795.825

814.405

421.104

555.335

Dit bedrag is als volgt aangewend:
Vorderingen
Liquide middelen

5.049
430.556

Af: kortlopende schulden
Werkkapitaal

23.688
539.519
435.605

563.207

14.501

7.872

421.104

555.335

Tot het verstrekken van nadere toelich ngen zijn wij gaarne bereid.

Met vriendelijke groet,
van Velzen accountants & adviseurs
namens deze B. van Leeuwen RA

___________________________________________________________________________________________________________
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FINANCIEEL VERSLAG

-Bestuursverslag
-Jaarrekening

Bijlage bij accountantsrapport
d.d. 12 juni 2020
S ch ng Ambulance Wens
Rhoon
BESTUURSVERSLAG OVER 2019
Voorwoord
Statutaire naam: S ch ng Ambulance Wens
Ves gingsplaats: Rhoon, gemeente Albrandswaard
De doelstelling van S ch ng Ambulance Wens is het vervullen van de laatste wens van mensen die zich in de
terminale fase van het leven bevinden en door hun ziekte immobiel zijn. Deze wensen worden gra s
verzorgd met behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde ambulances en geschoolde vrijwilligers.
We streven naar het vervullen van 6 wensen per dag (2.190 per jaar). In 2019 waren ac viteiten van de
s ch ng dan ook gericht op het bereiken van de mensen voor wie we een laatste wens kunnen vervullen. In
2019 zijn er 2132 wensen vervuld, in 2019 hebben we onze 13.000-ste wens vervuld, daar zijn we trots op!
Nog een keer naar de zee, naar huis, naar een voorstelling, naar familie, naar de bergen.
Sinds 3 augustus 2012 beschikt S ch ng Ambulance Wens over een eigen vakan e huis, het Jan Bos Huis, in
de bossen van Beekbergen. Het vakan ehuis is helemaal aangepast voor bedlegerige pa ënten. Ook hier
gaan vrijwilligers mee om de pa ënt te verzorgen/begeleiden. Het Jan Boshuis is in 2019 30 keer gebruikt
voor een wens. Sinds 2018 staat het te koop. Als het verkocht wordt, willen we wellicht een huis aan zee
kopen omdat hier meer vraag naar is.
We hebben 160 evalua es uit 2019 zijn nader bekeken. Zo mooi om te zien wat de s ch ng hee betekend
voor zowel de pa ënt als voor zijn of haar naaste omgeving. Deze waardering is terug te zien in het cijfer dat
men gee op de vragen:

___________________________________________________________________________________________________________
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Was de stichting makkelijk te vinden?
Was de eerste informatie voldoende?
Was het intake formulier duidelijk genoeg?
Werd er snel contact opgenomen?
Was het telefonische contact naar wens?
Werd de wens op tijd en geschikte datum uitgevoerd?
Waren de vrijwilligers bekwaam genoeg?
Was het materiaal voldoende?
Had u voldoende tijd voor uw wens?

gemiddelde
(schaal 1-5 waarbij 1= slecht en 5=uitstekend)
4,8
4,8
4,9
4,9
4,9
5
5
5
5

De waardering is nog meer voelbaar in de toelich ng die men erbij hee geschreven. Dit zegt eigenlijk alles,
vandaar dat we er dit jaar voor gekozen hebben om een impressie op te nemen als bijlage bij dit jaarverslag.
Inmiddels zijn er in 15 landen s ch ngen opgericht die laatste wensen vervullen. S ch ng ambulancewens
deelt graag kennis en ervaringen met deze nieuwe s ch ngen. In oktober 2019 is er een bijeenkomst
geweest met collega's uit 14 landen. Doel van deze bijeenkomst was kennismaking en het bevorderen van
interna onale samenwerking.
Het blij niet alleen bij kennisdeling, ook bij de uitvoering van wensen wordt er regelma g samengewerkt
met collega's uit andere landen. In 2019 gebeurde dit 9 keer, bijvoorbeeld bij de wens van een Nederlandse
jongen met een Duitse voetbalwens of en meneer uit Engeland die met behulp van de Engelse en de
Nederlandse ambulancewens naar Spanje is gebracht.
Algemene informa e
Het kunnen vervullen van al die mooie wensen kan alleen als er voldoende mensen en middelen beschikbaar
zijn. En gelukkig zijn die mensen er. Iedere dag opnieuw staan onze 270 getrainde vrijwilligers klaar om als
begeleiding mee te gaan met een pa ënt. Iedere dag opnieuw zijn er vrijwilligers die hand- en spandiensten
verrichten als het wassen van de lakens en de bedrijfskleding. Iedere dag opnieuw worden er
wensaanvragen verwerkt en geregeld door de planners. Vaak zelfs binnen 24 uur. Daarnaast hee de
s ch ng ook een aantal enthousiaste ambassadeurs die ons een warm hart toedragen. In 2019 zijn daar John
Ewbank en Kelly Weekers bijgekomen, daar zijn we heel blij mee.
Op verschillende manieren houden wij contact met onze donateurs, vrijwilligers en belangstellenden. Wij
vinden het belangrijk om maximaal transparant te zijn over wat we doen.
Iedere dag laten we zien welke wensen er vervuld worden en welke sponsoractiviteiten en
andere inzamelingsacties er voor de stichting worden gehouden.
Hierop is alles over onze stichting te vinden: wensaanvragen, vervulde wensen, doneren,
Website
organisatie, beleid en verantwoording
nieuwsbrief
Maandelijkse digitale update over de stichting
foldermateriaal Informatie over de stichting voor hospices, ziekenhuizen en voor andere promotiedoeleinden
Bij de start van iedere wens aan de patiënt gegeven en komt op iedere foto terug. Later, vaak
ons ‘beertje’
nadat de patiënt al is overleden, staat dit beertje voor de nabestaanden symbool voor een
onvergetelijke dag.
Social media

___________________________________________________________________________________________________________
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In 2019 hebben we ons 12,5 jarig bestaan gevierd met de vrijwilligers jdens de jaarlijkse bedankavond.
De vrijwilligers zijn minimaal 1x per maand ingezet. Om hun vakbekwaamheid op peil te houden hebben
alle chauﬀeurs een rijtraining gehad. Daarnaast zijn alle vrijwilligers door de Regionale Ambulancedienst
Zuid-Holland-Zuid geschoold op het gebied van omgang met pa ënten en ltechnieken.
En ook de materialen moeten op orde zijn. Comfortabele veilige ambulances met voldoende apparatuur
voor als het nodig is.
Ac viteiten en ﬁnanciële posi e
In 2019 hebben we een nieuwe ambulance aangescha en de oude als reserve aangehouden. Hiermee
hebben we 7 aangepaste ambulances waarin de pa ënt op een elektrische brancard met extra dik matras
comfortabel vervoerd kan worden. De ambulances zijn zo gemaakt dat de pa ënt ook rondom naar buiten
kan kijken.
Dit alles kan niet zonder voldoende ﬁnanciële middelen. Naast het uitvoeren van de wensen, zijn veel
ac viteiten van de s ch ng dan ook gericht op het verkrijgen van dona es en subsidies of van bijdragen in
natura. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel mooie ini a even er zijn waarvan de opbrengst
gedoneerd wordt aan de s ch ng Ambulance Wens. In 2019 zijn er ac es geweest zoals bijvoorbeeld de
wintermarkt van de Christus is Koningkerk uit Slikkerveer (2.079 euro), puzzelac e ANWB (19.928 euro),
ﬁetsac e ﬁrma Krohne (3.964 euro), beneﬁetavond studenten van de Hogeschool Ro erdam (3853 euro),
drive-in bioscoop Rotary Club Alkmaar Young Ambi on (1.250 euro), gala Horizon College Heerhugowaard
(10.876 euro), gouden bruilo echtpaar v.d Velden (1.050 euro), Ijssalon Torino in Woerden (874 euro),
sponsorloop leerlingen basisschool Willibrord in Bodegraven (3.219 euro), eindejaarsgeschenk personeel
Rivas (5.275 euro), kerstac e Furietoeters Maassluis (300 euro), Zwarte Pieten ac e jongerenvereniging Rock
Solid (370 euro), europatour AS Koeriers (2.504 euro), sleutelhangers en tassenac e Maria Winkel-Kruijssen
(4.250 euro), dona e gasten Holland Casino Amsterdam-West (4.421), ac e vrijwilliger Suzan Dirkx (12.950
euro) en Jesse de Ruiter, Jesse mocht van zijn ouders een doel uitzoeken waar hij 50 euro aan mocht geven
en hij hee ons uitgekozen!
In 2019 hebben we circa € 614.000 ontvangen aan gi en en dona es. Hiervan is 96,5% besteed aan de
directe doelstellingen van de s ch ng (2018: 78,2%).
Het jaar wordt afgesloten met een nega ef resultaat van €152.000. Dit nega eve resultaat wordt met name
bepaald achtergebleven dona es en kostens jgingen (o.a. verzekeringen). Voor een nadere toelich ng op de
ﬁnanciële posi e verwijzen we graag naar de hierna opgenomen jaarrekening.

___________________________________________________________________________________________________________
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Bestuur en direc e
De s ch ng richt zich de komende beleidsperiode op:
- Gemiddeld 6 wensen per dag (2.190 per jaar)
- Borging con nuïteit en kwaliteit dienstverlening met huidige beze ng qua vrijwilligers en materiaal
- Kennisdeling en (inter)na onale samenwerking
- Borging con nuïteit en kwaliteit van de organisa estructuur
- Versterken public rela ons
- Financieel gezond houden van de s ch ng
o % structurele dona es t.o.v. incidentele inkomsten in beleidsperiode omhoog naar 20%
o Bestedingsra o handhaven op tenminste 75 %
- Transparan e en kwaliteit
Dit is vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan 2020-2024 dat eind 2019 is vastgesteld.
De s ch ng wordt vertegenwoordigd door het bestuur en de bestuursleden hebben zi ng voor een periode
van vier jaar. Ze zijn steeds hernoembaar. De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden
geen beloning. In 2019 hebben we afscheid genomen van het vorige bestuur en is er een nieuw bestuur
aangesteld. De samenstelling van het bestuur was eind 2019 als volgt: Ineke Welschen - voorzi er, Andrea
Bouhuijs-O en - secretaris, Hans van Ruijven - penningmeester, Eric Spreij - algemeen bestuurslid.
De oprichter en tevens directeur van de s ch ng is Kees Veldboer. De bezoldiging van de directeur is
conform de richtlijnen van de 'Regeling beloning directeuren van goede doelenorganisa e' van de branche
organisa e Goede Doelen Nederland.
In 2019 hee het bestuur 5 keer vergaderd. Deze vergaderingen vinden plaats in aanwezigheid van de
directeur. Jaarlijks is de externe accountant aanwezig op een bestuursvergadering wanneer het jaarverslag
en de jaarrekening ter goedkeuring voorligt. Het jaarverslag is opgebouwd conform de zogenaamde Richtlijn
650 voor 'Fondsenwervende instellingen'.
Op het moment van schrijven van dit bestuursverslag zi en we alweer in mei 2020. Middenin de
Coronacrisis. Ook voor S ch ng Ambulancewens is dit een onzekere jd, hoewel er gelukkig nog steeds
wensen vervuld kunnen worden. Dit pleit voor een nog terughoudender ﬁnancieel beleid in de komende
periode.
Ondertekening bestuur voor akkoord

Ro erdam-Albrandswaard, ................................
I. Huisman-Welschen (voorzi er)

A. Bouhuijs-Otten (secretaris)

H.A. van Ruijven (penningmeester)

E.W. Spreij

___________________________________________________________________________________________________________
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1
BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)

31 december 2019
€

31 december 2018

€

€

€

ACTIVA
Vaste ac va
Materiële vaste ac va

(1)

Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Vakan ehuis
Inventaris
Ambulances
Overige vervoermiddelen

Financiële vaste ac va

205.885
219.000
4.978
363.462
-

195.651
219.000
6.260
351.512
39.482
793.325

811.905

2.500

2.500

795.825

814.405

(2)

Overige vorderingen

Vlo ende ac va
Vorderingen

(3)

Nog te ontvangen dona es
Overige belas ngen en premies sociale
verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende
ac va

Liquide middelen

(4)

-

1.907

-

483

5.049

21.298
5.049

23.688

430.556

539.519

435.605

563.207

1.231.430

1.377.612

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
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31 december 2019
€

€

31 december 2018
€

€

PASSIVA
Reserves en fondsen

(5)

Overige reserve
Bestemmingsreserves
Con nuïteitsreserve

938.344
28.585
250.000

1.059.140
60.600
250.000
1.216.929

Kortlopende schulden

1.369.740

(6)

Overige belas ngen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden en overlopende
passiva

7.804

7.386

6.697

486
14.501

7.872

1.231.430

1.377.612

___________________________________________________________________________________________________________
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Saldo 2019

Budget 2019

Saldo 2018

€

€

€

614.212

670.000

716.717

614.212

670.000

716.717

590.703

279.000

560.621

(12)

87.099

16.000

88.446

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

38.415
6.132
1.700
1.676
38.925

148.000
127.000
13.000
5.000
36.000

35.484
11.281
1.411
6.533
34.118

86.848

329.000

88.827

-150.438
-2.373

46.000
-3.000

-21.177
-2.438

-152.811

43.000

-23.615

Baten

Dona es

(7)

Som van de geworven baten
Lasten
Besteed aan de doelstellingen
Wervingskosten
Kosten van beheer en administra e
Personeelskosten
Afschrijvingen
Huisves ngskosten
Overige autokosten
Algemene kosten
Totaal lasten beheer en administra e
Saldo voor ﬁnanciële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Resultaat

(18)

2019

2018

€

€

Resultaatbestemming
Overige reserve
Bestemmingsreserves

-120.796
-32.015

27.700
-51.315

-152.811

-23.615

___________________________________________________________________________________________________________
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3

KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2019
€

2018
€

€

€

Kasstroom uit opera onele ac viteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Veranderingen in het werkkapitaal:
Muta e vorderingen
Muta e kortlopende schulden (exclusief
kortlopend deel van de langlopende schulden)

-150.438

-21.177

140.811

185.739

18.639

-19.337

6.629

-5.605

Kasstroom uit bedrijfsopera es

15.641

139.620

Rentelasten

-2.373

-2.438

Kasstroom uit opera onele ac viteiten

13.268

137.182

Kasstroom uit investeringsac viteiten
Investeringen in materiële vaste ac va
Desinvesteringen materiële vaste ac va

-161.713
39.482

Kasstroom uit investeringsac viteiten

-129.570
-122.231

-129.570

-

-200

-108.963

7.412

Kasstroom uit ﬁnancieringsac viteiten
Toename overige vorderingen
Muta e geldmiddelen
Samenstelling geldmiddelen
2019
€
Geldmiddelen per 1 januari
Muta e liquide middelen
Geldmiddelen per 31 december

2018
€

€

€

539.519

532.107

-108.963

7.412

430.556

539.519

___________________________________________________________________________________________________________
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van RJ 650 "Fondsenwervende instellingen". De
waardering van ac va 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.
Ac viteiten
De ac viteiten van S ch ng Ambulance Wens, geves gd te Rhoon, bestaan voornamelijk uit het vervoeren
van terminaal zieke pa ënten naar een voor hen favoriete plek, a rac e of familielid.
Ves gingsadres
S ch ng Ambulance Wens (geregistreerd onder KvK-nummer 24410894) is feitelijk geves gd op Abel
Tasmanstraat 79 te Ro erdam-Albrandswaard en statutair geves gd te Rhoon.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van RJ 650 "Fondsenwervende instellingen". De
waardering van ac va 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.
Scha ngen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat
het bestuur van S ch ng Ambulance Wens zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het
bestuur scha ngen maakt die essen eel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.
Indien het voor het geven van het in ar kel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze
oordelen en scha ngen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelich ng op de
betreﬀende jaarrekeningposten.

___________________________________________________________________________________________________________
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste ac va
Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder a rek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekoms ge
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 ac ef sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreﬀende
paragraaf.
Overige materiële vaste ac va worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder a rek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekoms ge
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de
ac va waarop de subsidies betrekking hebben.

Financiële vaste ac va
De overige vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
Vorderingen en overlopende ac va
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamor seerde kostprijs. De reële waarde en geamor seerde kostprijs zijn gelijk aan
de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in
mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.
Con nuïteitsreserve
De con nuïteitsreserve is opgenomen om de risico's op korte termijn af te dekken en om zeker te stellen dat
de s ch ng ook in de toekomst aan haar verplich ngen kan blijven voldoen. Het bestuur hee de reserve
bepaald op tenminste 1 maal en maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisa e. Onder
kosten van de werkorganisa e wordt verstaan: kosten eigen personeel, huisves ngskosten, 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 geamor seerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transac ekosten is de geamor seerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Dona es
De dona es worden verantwoord in het boekjaar van ontvangst.
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 verplich ng betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplich ngen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te
staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA
1. Materiële vaste ac va

Bedrijfsgebouwen
en Vakan eterreinen
huis
€
Boekwaarde per 1 januari 2019
Aanschaﬃngswaarde
Cumula eve afschrijvingen en
waardeverminderingen

Muta es
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijving desinvesteringen
Afschrijvingen

€

Inventaris

Ambulances

Overige
vervoermiddelen

€

€

€

Totaal
€

294.713

340.335

18.358

563.202

62.663 1.279.271

-99.062

-121.335

-12.097

-211.691

-23.181

-467.366

195.651

219.000

6.261

351.511

39.482

811.905

22.289
-12.055

-

-1.283

139.424
-127.473

-51.913
12.431
-

161.713
-51.913
12.431
-140.811

10.234

-

-1.283

11.951

-39.482

-18.580

Boekwaarde per 31 december 2019
Aanschaﬃngswaarde
Cumula eve afschrijvingen en
waardeverminderingen

317.002

340.335

18.358

702.626

-111.117

-121.335

-13.380

-339.164

-10.750

-595.746

Boekwaarde per 31 december 2019

205.885

219.000

4.978

363.462

-

793.325

10.750 1.389.071

De s ch ng hee ul mo 2019 zeven ambulances voor haar doelstelling beschikbaar.
De s ch ng beschikt over een eigen vakan ehuis, het Jan Bos Huis, in de bossen van Beekbergen. Het huis is
in 2018 te koop aangeboden.
Het vakan ehuis en de ambulances worden aangehouden voor directe aanwending in het kader van de
doelstelling. Van de bedrijfsgebouwen en installa es wordt 80% gebruikt voor de doelstelling.
De inventaris en de overige vervoermiddelen zijn benodigd voor de bedrijfsvoering.
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Afschrijvingspercentages
%
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Vakan ehuis
Inventaris
Ambulances
Overige vervoermiddelen

3-10
4-20
20-33
20
20

2. Financiële vaste ac va

2019

2018

€

€

Overige vorderingen
Borg brandsto aarten

2.500

2.500

-

1.907

-

483

5.049

21.298

5.049
-

1.472
16.121
2.000
1.705

5.049

21.298

VLOTTENDE ACTIVA
3. Vorderingen

Nog te ontvangen dona es
Incasso dona es december

Overige belas ngen en premies sociale verzekeringen
Pensioenen

Overige vorderingen en overlopende ac va
Overlopende ac va

Overlopende ac va
Verzekeringen
BPM teruggaaf
Te ontvangen credi acturen
Diversen
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2019

2018

€

€

19.303
407.794
3.459

31.786
495.784
11.949

430.556

539.519

4. Liquide middelen

Rabobank rekening-courant
Rabobank spaarrekening
ABN AMRO
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PASSIVA
5. Eigen vermogen

2019

2018

€

€

Overige reserve
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming
Stand per 31 december

1.059.140
-120.796

1.031.440
27.700

938.344

1.059.140

28.585

60.600

60.600
-32.015

111.915
-51.315

28.585

60.600

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve ambulances

Bestemmingsreserve ambulances
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming
Stand per 31 december

De dota e, als gevolg van ontvangen gi en en dona es ten behoeve van de aanschaf van materiële vaste
ac va vanuit de resultaatbestemming, bedraagt in 2019 nihil (2018: nihil).
De on rekking, als gevolg van de dekking van afschrijvingslasten, bedraagt in 2019 € 32.015 (2018: € 51.315).
Con nuïteitsreserve
Con nuïteitsreserve

250.000

250.000

Ul mo 2019 bedraagt de con nuïteitsreserve eenmaal de jaarlijkse kosten van de werkorganisa e zoals
beschreven in de grondslagen.
Con nuïteitsreserve
Stand per 1 januari
Muta e

250.000
-

250.000
-

Stand per 31 december

250.000

250.000
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6. Kortlopende schulden

2019

2018

€

€

Overige schulden en overlopende passiva
Overlopende passiva

6.697

486

6.325
372

103
383

6.697

486

Overlopende passiva
Vakan egeld
Diversen

Niet in de balans opgenomen verplich ngen

Meerjarige ﬁnanciële verplich ngen

Erfpacht
De s ch ng hee een erfpachtverplich ng ten aanzien van het pand aan de Abel Tasmanstraat 79 te
Ro erdam, waarvan de verplich ng jaarlijks circa € 2.700 bedraagt.
Garan es
De afgegeven bankgaran e ten behoeve van Havenbedrijf Ro erdam N.V. bedraagt per 31 december 2019
€ 1.200.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
Saldo 2019

Budget 2019

Saldo 2018

€

€

€

612.908
1.304

670.000
-

660.687
56.030

614.212

670.000

716.717

9.199
35.832
84.592
3.828
127.473
15.296
9.644

15.000
26.000
68.000
8.000
-

13.677
33.758
67.046
3.452
123.796
12.695
9.433

285.864

117.000

263.857

7. Dona es

Dona es
Nalatenschappen

Besteed aan de doelstellingen
8. Lasten ambulances

Verzekering ambulances
Onderhoud ambulances
Brandstoﬀen ambulances
Overige kosten ambulances
Afschrijvingen
Doorberekende huisves ngslasten t.b.v. garage
Doorberekende afschrijvingen garage

De doorberekening van de garage is 80% van de afschrijvingslasten van het pand in Ro erdam.
9. Wenslasten

Reislasten m.b.t. wensen
Verblijﬂasten m.b.t. wensen
Kleding vrijwilligers
Overige lasten m.b.t. wensen
Workshops en training vrijwilligers

105.156
65.694
32.615
18.784

60.000
70.000
1.000
30.000
1.000

51.089
72.322
37.398
19.563

222.249

162.000

180.372

-

-

41.229

82.590

-

75.163

In 2019 zijn 2.132 wensen gerealiseerd (2018: 2.060).
10. Huisves ng

Afschrijvingen vakan ehuis park Beekbergen
11. Doorberekende personeelslasten

Doorberekende personeelslasten
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Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale baten is:
2019: 96,5% (2018: 78,2%)
Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale lasten is:
2019: 77,2% (2018: 75,7%)
12. Wervingskosten

Saldo 2019

Budget 2019

Saldo 2018

€

€

€

Fondswerving
Representa e
Marke ng, drukwerk en folders
Doorberekende personeelskosten

23.026
64.073

16.000
-

10.836
20.476
57.134

87.099

16.000

88.446

De totale kosten fondsenwerving uitgedrukt in een percentage van de totale baten fondsenwerving is:
2019: 12,3% (2018: 18,6%).
13. Personeelskosten

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Personeelslasten besteed aan fondswerving
Personeelslasten besteed aan doelstelling

139.939
18.529
26.610
-64.073
-82.590

110.000
16.000
22.000
-

124.766
18.248
24.767
-57.134
-75.163

38.415

148.000

35.484

133.820
6.119

110.000
-

120.949
3.817

139.939

110.000

124.766

Lonen en salarissen
Bruto lonen
Onkostenvergoedingen

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen
De directeur hee een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde jd (36 uur; par mepercentage 100%).
De bezoldiging van de directeur (inclusief pensioenpremies) over 2019 bedraagt € 91.315 (2018: € 113.782).
De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen bezoldiging.
Personeelsleden
Bij de s ch ng waren in 2019 gemiddeld 2 personeelsleden werkzaam (2018: 2).
Van de personeelskosten van de directeur hee 20% betrekking op de uitvoering van de wensen, 30% op
beheer en administra e 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.
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Saldo 2019

Budget 2019

Saldo 2018

€

€

€

14. Afschrijvingen

Materiële vaste ac va
Boekresultaat

3.694
2.438

127.000
-

11.281
-

6.132

127.000

11.281

12.055
1.283
127.473
-

11.000
15.000
1.000
100.000
-

11.791
41.229
923
123.796
8.000

140.811
2.438

127.000
-

185.739
-

-9.644
-127.473
-

-

-9.433
-123.796
-41.229

6.132

127.000

11.281

3.847
8.676
4.473

3.000
7.000
3.000

4.095
4.437
5.574

16.996
-15.296

13.000
-

14.106
-12.695

1.700

13.000

1.411

Afschrijvingen materiële vaste ac va
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Vakan ehuis
Inventaris
Ambulances
Overige vervoermiddelen
Boekresultaat
Doorberekende afschrijvingen garage besteed aan
doelstellingen
Afschrijvingen ambulances besteed aan doelstelling
Afschrijving vakan ehuis besteed aan wensen

15. Huisves ngskosten

Brandstof, water en elektra
Onderhoud onroerende zaak
Overige huisves ngskosten
Huisves ngslasten besteed aan doelstelling

De huisves ngslasten zijn voor 90% toe te rekenen aan de doelstelling van de s ch ng.
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Saldo 2019

Budget 2019

Saldo 2018

€

€

€

16. Overige autokosten

Brandstoﬀen
Onderhoud
Verzekering
Motorrijtuigenbelas ng

1.676

2.000
1.000
2.000

2.300
321
1.300
2.612

1.676

5.000

6.533

8.647
1.736
6.038
7.028
8.256
2.291
3.911
1.018

7.000
10.000
800
8.000
8.000
200
2.000
-

7.779
5.868
2.560
400
6.704
8.968
558
1.064
217

38.925

36.000

34.118

2.373

3.000

2.438

17. Algemene kosten

Kantoorkosten
Accountants- en administra ekosten
Accountants- en administra elasten voorgaand boekjaar
Advieskosten
Verzekeringen algemeen
Telefoon/fax/internet
Contribu es en abonnementen
A en es vrijwilligers
Kan nelasten
Overige algemene kosten

18. Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en banklasten
Ondertekening bestuur voor akkoord

Ro erdam-Albrandswaard, ................................
I. Huisman-Welschen (voorzi er)

A. Bouhuijs-Otten (secretaris)

H.A. van Ruijven (penningmeester)

E.W. Spreij
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TOELICHTING LASTENVERDELING 2019

Verdeling lasten eigen organisatie naar bestemming (€)
Bestemming

Doelstelling

Lasten

Wensen

Aankopen en verwervingen
Publiciteit en communicatie
Personeelslasten
Huisvestingslasten
Autolasten
Kantoor- en algemene lasten
Afschrijvingen en rente

357.376
82.590
15.296

137.117
592.379

Werving baten

Beheer en
administratie

Totaal
2019

Begroot
2019

Totaal
2018

38.415
1.700
1.676
38.925
8.505
89.221

357.376
23.026
185.078
16.996
1.676
38.925
145.622
768.699

279.000
16.000
148.000
13.000
5.000
36.000
130.000
627.000

298.305
31.312
167.781
14.106
6.533
34.118
188.177
740.332

Eigen fondsen
werving

23.026
64.073

87.099
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TOELICHTING BEZOLDIGING DIRECTIE 2019

Bezoldiging directie

Naam
Functie

C. Veldboer
alg. directeur

Dienstverband
Aard (looptijd)
uren
parttime percentage
periode

onbepaald
36
100
1/1-31/12

Bezoldiging (EUR)
Jaarinkomen
bruto loon/salaris
74.322
vakantiegeld
5.812
eindejaarsuitkering
6.421
variabel jaarinkomen
0
Totaal
SV lasten (wg deel)
Belaste vergoedingen/bijtelling auto
Pensioenlasten (wg deel)
Overige beloningen op termijn
Uitkeringen beëindiging dienstverband
Totaal bezoldiging 2019
Totaal bezoldiging 2018

86.555
0
0
4.760
0
0
91.315
113.782
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BIJLAGE 3

Hoe hebben patiënten en hun naasten de wens ervaren? Een impressie uit 160
evaluatieformulieren.
Onze (schoon)vader kon door uw stichting de crematie van zijn vrouw fysiek probleemloos bijwonen.
Slechts 16 dagen later is ook hij overleden. Door jullie hulp hebben jullie ons enorm ontzorgd.

Het was een prachtige dag. Nog beter dan we hadden kunnen dromen. Dit ook zeker dankzij de
vrijwilligers! Bedankt!

Alhoewel de wens pas de dag ervoor werd aangevraagd, was het dezelfde middag nog rond. Hulde!
De dag zelf was onvergetelijk voor de dame in kwestie. Ze heeft genoten.

Geheel onverwacht en met grote zorg ben ik bij mijn zus gebracht en waar we toch een paar mooie
uurtjes hebben gehad. Maar helaas is ze een paar dagen later overleden.

Het was voor mijn man en mij een geweldige dag dat hij er toch bij was. En jullie hartelijk bedankt
voor de hele goede en liefdelijke begeleiding. We zijn jullie heel heel dankbaar. Het was geweldig,
ook voor het bruidspaar.

Was een grandioze dag. Er werd nog een extra wens vervuld en ze luisterden ongemerkt zo goed, dat
we aan het bijna einde nog een verrassing hadden omdat we iets vertelden aan elkaar wat door de
chauffeur en verpleegkundige werd opgepikt.

Geweldige ervaring! Telefonisch contact was super. De vrijwilligers waren zeer open, niets was teveel
gevraagd, zeer hulpvaardig. Oma vond het ook een zeer mooie ervaring.

Ik heb de kans gehad om de bruiloft van mijn kleindochter mee te maken. Hartelijk dank hiervoor.

De ervaringen waren geweldig goed. Het enthousiasme van de ambulancechauffeur en de verpleger
waren geweldig. Mijn wens is helemaal uitgekomen, het was een fantastische dag. Ik heb de
plechtigheid en een stukje van de receptie mee kunnen maken. Mijn oudste dochter ging trouwen en
daarbij wilde ik graag aanwezig zijn. Omdat ik door darmkanker erg zwak en bedlegerig ben, lukte het
me niet om in een auto of rolstoel te zitten. Dat ik liggend per ambulance vervoerd kon worden was
een fantastische oplossing.
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