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S ch ng Ambulance Wens  
Abel Tasmanstraat 79  
3165 AM  Ro erdam-Albrandswaard

Warmond, 21 juni 2021
Kenmerk: 1757

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 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 2020, de winst-en-
verliesrekening en het kasstroomoverzicht over 2020 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.



2                FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

2020

€ €

2019

€ €

Beschikbaar op lange termijn:

Reserves en fondsen 1.498.920 1.216.929

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste ac va 571.497 793.325
Financiële vaste ac va 2.500 2.500

573.997 795.825

Werkkapitaal 924.923 421.104

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 38.298 5.049
Liquide middelen 974.491 430.556

1.012.789 435.605

Af: kortlopende schulden 87.866 14.501

Werkkapitaal 924.923 421.104

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

Met vriendelijke groet,

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

Accountantsrapport inzake
S ch ng Ambulance Wens

Rhoon
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FINANCIEEL VERSLAG

-Bestuursverslag
-Jaarrekening



BESTUURSVERSLAG OVER 2020

Voorwoord

Statutaire naam: S ch ng Ambulance Wens 
Ves gingsplaats: Rhoon, gemeente Albrandswaard

De S ch ng Ambulance Wens is op 26 februari 2007 opgericht en hee  ten doel:

Het vervullen van wensen van terminaal zieke personen, die nog eenmaal een voor hen favoriete plek,
a rac e of familie lid willen bezoeken. Deze wensen zijn gra s voor de pa ënt en twee hem/haar
vergezellende personen.

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

De S ch ng hee  momenteel de beschikking over zeven speciaal ingerichte ambulances. Het streven is om
gedurende zeven dagen per week dagelijks zes wensen te vervullen. In 2020 hee  de S ch ng 1.600 wensen
vervuld. In vergelijking met 2019 (2.132) een substan ële vermindering van het aantal wensen. De oorzaak
hiervan is vrij eenvoudig te duiden. In 2020 werden wij in Nederland geconfronteerd met het Covid-19 virus.
De weerslag hiervan was derhalve duidelijk merkbaar in het aantal uitgevoerde wensen. Immers, de
pretparken en de musea waren gesloten en de fes viteiten konden geen doorgang vinden vanwege eerder
genoemde virus. Derhalve bestonden de wensen voornamelijk uit familiebezoek, afscheid nemen van de
partner of van een van hun dieren, dan wel een bezoek aan zee. 

In 2020 vond de 15.000-ste wens plaats. 

De wensen van de S ch ng Ambulance Wens worden uitgevoerd door 270 geschoolde vrijwilligers.
In 2020 werd het eigen Jan Bos vakan ehuis in Beekbergen verkocht. Het vakan ehuis, volledig aangepast
aan de wensen en behoe es van onze pa ënten, werd de laatste jaren steeds minder gebruikt. De
bedoeling was om na de verkoop van het Jan Bos huis een appartement aan zee te kopen gelet op het feit,
dat veel pa ënten de wens hebben nog een keertje de zee te zien, de zee te ruiken en de zee te voelen. De
S ch ng hee  een aantal keren een bod uitgebracht op een appartement aan zee. Door derden werd echter
een hoger bod uitgebracht.

Gelet op de overspannen woningmarkt zal het uitermate las g worden om binnen de financiële
mogelijkheden een appartement aan zee te kunnen kopen. De S ch ng hee  de inten e om nog steeds een
flink deel van haar reserves in 2021 te besteden aan de koop van een appartement aan zee.

Ac viteiten en financiële posi e

In 2020 werd een nieuwe ambulance aangescha . Voor 2021 zijn twee nieuwe ambulances besteld, die naar
het zich laat aanzien eind 2021/begin 2022 kunnen worden ingezet voor het vervullen van wensen. Zoals
eerder vermeld hee  de S ch ng Ambulance Wens 270 professionele vrijwilligers ter beschikking. 365
dagen per jaar dus inclusief alle feestdagen worden wensen uitgevoerd.  



Om al deze wensen te kunnen vervullen hebben wij financiële middelen nodig. Middels social media wordt
de nodige aandacht besteed voor het verkrijgen van dona es, subsidies of gi en in natura.

Een aantal dona es, gi en voor de S ch ng Ambulance Wens zijn bijvoorbeeld;
Horeca beurs € 2.500, Kerstveiling van de afdeling Direc e informa ebeleid VWS -Den Haag € 1.558,  de
verjaardag Ed van der Poll € 1.500, Firma Kiwa € 3.500, Lions club Bosschenhoofd € 2.500, Service Apotheek
€ 22.000, erns g zieke Nikita schonk € 5.000, de Vriendenloterij € 10.000, Rabobank € 2.280, enthousiaste
vrijwilligster € 2.375 en van de Kinderen van de St. Willebrordus kerk € 339. Zomaar een greep uit de vele
dona es en gi en. 

Doordat ook het aantal vervulde wensen veel lager lag dan in 2019 en die wensen bovendien gemiddeld
goedkoper waren doordat vrijwel niet naar het buitenland is gereden en in Nederland de horeca dicht was
waren de totale kosten van de wensen € 150.000 lager dan in 2019. Hierdoor kon de S ch ng met een
voordelig saldo van € 283.000 (begroot een nadelig saldo van € 59.000) afsluiten. 

Ondertekening bestuur voor akkoord

Ro erdam-Albrandswaard, ................................
  
D. van der Zee (voorzi er) R.A.E.M. van den Berg-Kloosterman (secretaris)

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



S ch ng Ambulance Wens
geves gd te

Rhoon

JAARREKENING 2020



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vaste ac va

Materiële vaste ac va  (1)

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 192.436 205.885
Vakan ehuis - 219.000
Inventaris 5.625 4.978
Ambulances 373.436 363.462

571.497 793.325

Financiële vaste ac va  (2)

Overige vorderingen 2.500 2.500

 573.997 795.825

Vlo ende ac va

Vorderingen  (3)

Nog te ontvangen dona es 31.691 -
Overige vorderingen en overlopende
ac va 6.607 5.049

38.298 5.049

Liquide middelen

Rabobank rekening-courant 22.109 19.303
Rabobank spaarrekening 707.804 407.794
ABN AMRO 244.578 3.459

974.491 430.556

 1.012.789 435.605

 1.586.786 1.231.430

Bijlage bij accountantsrapport
d.d. 21 juni 2021

S ch ng Ambulance Wens
Rhoon

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

___________________________________________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven



31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (4)

Overige reserve 1.127.715 938.344
Bestemmingsreserves 121.205 28.585
Con nuïteitsreserve 250.000 250.000

1.498.920 1.216.929

Kortlopende schulden  (5)

Overige belas ngen en premies sociale
verzekeringen 7.670 7.804
Overige schulden en overlopende
passiva 80.196 6.697

87.866 14.501

 1.586.786 1.231.430

Bijlage bij accountantsrapport
d.d. 21 juni 2021

S ch ng Ambulance Wens
Rhoon
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Saldo 2020

€

Budget 2020

€

Saldo 2019

€
Baten

Dona es  (6) 897.558 630.000 614.212

Som van de geworven baten 897.558 630.000 614.212

Lasten

Besteed aan de doelstellingen 439.803 305.500 590.703

Wervingskosten  (10) 77.012 25.000 87.099

Kosten van beheer en administra e

Personeelskosten  (11) 32.757 159.000 38.415
Afschrijvingen  (12) 13.907 146.000 6.132
Huisves ngskosten  (13) 1.053 13.000 1.700
Overige autokosten  (14) 1.685 2.500 1.676
Algemene kosten  (15) 46.284 35.000 38.925

Totaal lasten beheer en administra e 95.686 355.500 86.848

Saldo voor financiële baten en lasten 285.057 -56.000 -150.438
Rentelasten en soortgelijke kosten  (16) -3.066 -3.000 -2.373

Resultaat 281.991 -59.000 -152.811

2020

€

2019

€

Resultaatbestemming

Overige reserve 189.371 -120.796
Bestemmingsreserves 92.620 -32.015

281.991 -152.811

Bijlage bij accountantsrapport
d.d. 21 juni 2021

S ch ng Ambulance Wens
Rhoon
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3                KASSTROOMOVERZICHT 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2020

€ €

2019

€ €

Kasstroom uit opera onele ac viteiten

Bedrijfsresultaat 285.057 -150.438
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 126.454 140.811
Veranderingen in het werkkapitaal:
Muta e vorderingen -33.249 18.639
Muta e kortlopende schulden (exclusief
kortlopend deel van de langlopende schulden) 73.365 6.629

Kasstroom uit bedrijfsopera es 451.627 15.641

Rentelasten -3.066 -2.373

Kasstroom uit opera onele ac viteiten 448.561 13.268

Kasstroom uit investeringsac viteiten

Investeringen in materiële vaste ac va -123.626 -161.713
Desinvesteringen materiële vaste ac va 219.000 39.482

Kasstroom uit investeringsac viteiten 95.374 -122.231

Muta e geldmiddelen 543.935 -108.963

Samenstelling geldmiddelen

2020

€ €

2019

€ €

Geldmiddelen per 1 januari 430.556 539.519

Muta e liquide middelen 543.935 -108.963

Geldmiddelen per 31 december 974.491 430.556

Bijlage bij accountantsrapport
d.d. 21 juni 2021

S ch ng 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 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, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

S ch ng Ambulance Wens is feitelijk geves gd op P/a Abel Tasmanstraat 79  te Rhoon, maar is statutair
geves gd te Rhoon en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 24410894.

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.

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.

Bijlage bij accountantsrapport
d.d. 21 juni 2021

S ch ng Ambulance Wens
Rhoon
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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.

Financiële vaste ac va

Overige vorderingen

De overige vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenpresta e,
inclusief de transac ekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen de geamor seerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op
de boekwaarde van de vordering. 

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 de bedragen waartegen de schuld moet worden
afgelost.

Bijlage bij accountantsrapport
d.d. 21 juni 2021

S ch ng Ambulance Wens
Rhoon
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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.

Bijlage bij accountantsrapport
d.d. 21 juni 2021

S ch ng Ambulance Wens
Rhoon
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5                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste ac va

Bedrijfs-
gebouwen

en -
terreinen

€

Vakan e-
huis

€

Inventaris

€

Ambu-
lances

€

Overige
vervoer-
middelen

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2020
Aanschaffingswaarde 317.002 340.335 18.358 702.626 10.750 1.389.071
Cumula eve afschrijvingen en
waardeverminderingen -111.117 -121.335 -13.380 -339.164 -10.750 -595.746

205.885 219.000 4.978 363.462 - 793.325

Muta es 
Investeringen -1.499 - 2.163 122.962 - 123.626
Desinvesteringen - -340.335 - - - -340.335
Afschrijving desinvesteringen - 121.335 - - - 121.335
Afschrijvingen -11.950 - -1.516 -112.988 - -126.454

-13.449 -219.000 647 9.974 - -221.828

Boekwaarde per 31 december 2020
Aanschaffingswaarde 315.503 - 20.521 825.588 10.750 1.172.362
Cumula eve afschrijvingen en
waardeverminderingen -123.067 - -14.896 -452.152 -10.750 -600.865

Boekwaarde per 31 december 2020 192.436 - 5.625 373.436 - 571.497

De s ch ng hee  ul mo 2020 zeven ambulances voor haar doelstelling beschikbaar. Daarnaast is er in 2020
één nieuwe ambulance aangescha , welke in 2021 in gebruik is genomen.   

De s ch ng beschikte over een eigen vakan ehuis, het Jan Bos Huis, in de bossen van Beekbergen. Het huis
is in 2020 verkocht. 

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.

Bijlage bij accountantsrapport
d.d. 21 juni 2021

S ch ng Ambulance Wens
Rhoon
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Afschrijvingspercentages
%

Bedrijfsgebouwen en -terreinen  3-10
Vakan ehuis  4-20
Inventaris  20-33
Ambulances  0 - 20
Overige vervoermiddelen 20

2. Financiële vaste ac va

2020

€

2019

€

Overige vorderingen

Borg brandsto aarten 2.500 2.500

VLOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen

Nog te ontvangen dona es

Nog te ontvangen dona es 31.691 -

De vordering betre  een door Mollie gestort bedrag op vier januari welke betrekking hee  op dona es uit
de laatste dagen van 2020. 

Overige vorderingen en overlopende ac va

Overlopende ac va 6.607 5.049

Overlopende ac va

Verzekeringen 3.446 5.049
Schade uitkering 3.161 -

6.607 5.049

Bijlage bij accountantsrapport
d.d. 21 juni 2021

S ch ng Ambulance Wens
Rhoon
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PASSIVA

4. Eigen vermogen

2020

€

2019

€

Overige reserve

Stand per 1 januari 938.344 1.059.140
Resultaatbestemming 189.371 -120.796

Stand per 31 december 1.127.715 938.344

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserve ambulance - 28.585
Bestemmingsreserve ambulance 2020 121.205 -

121.205 28.585

Bestemmingsreserve ambulance

Stand per 1 januari 28.585 60.600
Resultaatbestemming -28.585 -32.015

Stand per 31 december - 28.585

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 2020 nihil (2019: nihil). 
De on rekking, als gevolg van de dekking van afschrijvingslasten, bedraagt in 2020 € 28.585 (2019:
€ 32.015). 

Bestemmingsreserve ambulance 2020

Stand per 1 januari - -
Resultaatbestemming 121.205 -

Stand per 31 december 121.205 -

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 2020 € 121.205 (2019: nihil). 
De on rekking, als gevolg van de dekking van afschrijvingslasten, bedraagt in 2020 nihil (2019: nihil), de
ambulance waarvoor gelden zijn geworven wordt pas in 2021 in gebruik genomen.  

Bijlage bij accountantsrapport
d.d. 21 juni 2021

S ch ng Ambulance Wens
Rhoon
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2020

€

2019

€

Con nuïteitsreserve

Con nuïteitsreserve 250.000 250.000

Ul mo 2020 bedraagt de con nuïteitsreserve eenmaal de jaarlijkse kosten van de werkorganisa e zoals
beschreven in de grondslagen.

Con nuïteitsreserve

Stand per 1 januari 250.000 250.000
Muta e - -

Stand per 31 december 250.000 250.000

5. Kortlopende schulden

Overige belas ngen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 7.670 7.804

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva 80.196 6.697

Overlopende passiva

Vakan egeld 4.688 6.325
Accountantslasten 1.134 -
Rente- en bankkosten 198 -
NOW 1.0 15.639 -
Investeringsverplich ng 56.523 -
Diversen 2.014 372

80.196 6.697
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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 € 2.800 bedraagt.

Garan es

De afgegeven bankgaran e ten behoeve van Havenbedrijf Ro erdam N.V. bedraagt per 31 december 2020
€ 1.200.
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6                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Saldo 2020

€

Budget 2020

€

Saldo 2019

€
6. Dona es

Dona es 768.391 630.000 612.908
Fondswerving t.b.v. ambulances 106.365 - -
Nalatenschappen 22.802 - 1.304

897.558 630.000 614.212

Besteed aan de doelstellingen

7. Lasten ambulances

Verzekering ambulances 10.417 17.000 9.199
Onderhoud ambulances 45.515 30.000 35.832
Brandstoffen ambulances 57.509 75.000 84.592
Overige kosten ambulances 11.955 2.500 3.828
Afschrijvingen 112.988 - 127.473
Doorberekende huisves ngslasten t.b.v. garage 9.479 - 15.296
Doorberekende afschrijvingen garage 9.560 - 9.644
Schade uitkering ambulances -6.939 - -

250.484 124.500 285.864

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

8. Wenslasten

Reislasten m.b.t. wensen 56.592 90.000 105.156
Verblijflasten m.b.t. wensen 26.370 60.000 65.694
Overige lasten m.b.t. wensen 26.567 30.000 32.615
Workshops en training vrijwilligers 12.365 1.000 18.784

121.894 181.000 222.249

In 2020 zijn 1.600 wensen gerealiseerd (2019: 2.132).

9. Doorberekende personeelslasten

Doorberekende personeelslasten 67.425 - 82.590

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale baten is:
2020: 49,0%  (2019: 96,5%)

Het totaal bestedingen aan doelstellingen uitgedrukt in een percentage van de totale lasten is:
2020: 71,8%  (2019: 77,2%)
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10. Wervingskosten

Saldo 2020

€

Budget 2020

€

Saldo 2019

€
Fondswerving

Representa e 182 25.000 -
Marke ng, drukwerk en folders 15.941 - 23.026
Doorberekende personeelskosten 60.889 - 64.073

77.012 25.000 87.099

De totale kosten fondsenwerving uitgedrukt in een percentage van de totale baten fondsenwerving is:
2020: 12,5%  (2019: 12,3%).

11. Personeelskosten

Lonen en salarissen 122.671 120.000 139.939
Sociale lasten 16.391 18.000 18.529
Pensioenlasten 22.009 22.000 26.610
Personeelslasten besteed aan fondswerving -60.889 - -64.073
Personeelslasten besteed aan doelstelling -67.425 -1.000 -82.590

32.757 159.000 38.415

Lonen en salarissen

Bruto lonen 119.115 120.000 133.820
Onkostenvergoedingen 3.556 - 6.119

122.671 120.000 139.939

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 2020 bedraagt € 92.179  (2019: € 91.315).

De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen bezoldiging.

Personeelsleden

Bij de s ch ng waren in 2020 gemiddeld 2 personeelsleden werkzaam (2019: 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 2020

€

Budget 2020

€

Saldo 2019

€
12. Afschrijvingen

Materiële vaste ac va 3.906 146.000 3.694
Boekresultaat 10.001 - 2.438

13.907 146.000 6.132

Afschrijvingen materiële vaste ac va

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 11.950 11.000 12.055
Vakan ehuis - 14.000 -
Inventaris 1.516 1.000 1.283
Ambulances 112.988 120.000 127.473

126.454 146.000 140.811
Boekresultaat 10.001 - 2.438
Doorberekende afschrijvingen garage besteed aan
doelstellingen -9.560 - -9.644
Afschrijvingen ambulances besteed aan doelstelling -112.988 - -127.473

13.907 146.000 6.132

13. Huisves ngskosten

Brandstof, water en elektra 2.734 3.000 3.847
Onderhoud onroerende zaak 694 7.000 8.676
Overige huisves ngskosten 7.104 3.000 4.473

10.532 13.000 16.996
Huisves ngslasten besteed aan doelstelling -9.479 - -15.296

1.053 13.000 1.700

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

14. Overige autokosten

Onderhoud - 900 -
Verzekering 1.137 1.000 -
Motorrijtuigenbelas ng 548 600 1.676

1.685 2.500 1.676
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Saldo 2020

€

Budget 2020

€

Saldo 2019

€
15. Algemene kosten

Kantoorlasten 9.167 7.000 8.647
Accountants- en administra elasten 11.071 8.000 7.774
Advieslasten 4.417 - -
Verzekeringen algemeen 6.812 8.000 7.028
Telefoon/fax/internet 9.588 8.000 8.256
Contribu es en abonnementen 370 2.000 2.291
A en es vrijwilligers - 2.000 -
Kan nelasten 4.539 - 3.911
Overige algemene lasten 320 - 1.018

46.284 35.000 38.925

De advieslasten hebben betrekking op de verkoop van het vakan ehuis in Beekbergen. 

16. Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en banklasten 3.066 3.000 2.373

Ondertekening bestuur voor akkoord

Ro erdam-Albrandswaard, ................................
  
D. van der Zee (voorzi er) R.A.E.M. van den Berg-Kloosterman (secretaris)

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



1                TOELICHTING LASTENVERDELING 2020

Verdeling lasten eigen organisatie naar bestemming (€)

Bestemming Doelstelling Werving baten Beheer en Totaal Begroot Totaal
administratie 2020 2020 2019

Lasten Wensen
Eigen fondsen

werving

Aankopen en verwervingen 240.351           240.351       305.500       355.700       
Publiciteit en communicatie 16.123                    16.123         25.000         23.026         
Personeelslasten 67.425             60.889                    32.757                161.071       159.000       185.078       
Huisvestingslasten 9.479                1.053                  10.532         13.000         16.996         
Autolasten 1.685                  1.685           2.500           1.676           
Kantoor- en algemene lasten 46.284                46.284         35.000         38.925         
Afschrijvingen en rente 122.548           16.973                139.521       149.000       145.622       

439.803           77.012                    98.752                615.567       689.000       767.023       
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2                TOELICHTING BEZOLDIGING DIRECTIE 2020

Bezoldiging directie 

                  
Naam    C. Veldboer      
Functie    alg. directeur     

            
Dienstverband              

 Aard (looptijd)   onbepaald         

  uren  36        

  parttime percentage 100        

  periode   1/1-31/12        

            
Bezoldiging (EUR)              

           
  Jaarinkomen              
    bruto loon/salaris    75.622         
    vakantiegeld    5.946          
    eindejaarsuitkering  6.421          
    variabel jaarinkomen 0         
  Totaal    87.989       

 SV lasten (wg deel)    0        

 Belaste vergoedingen/bijtelling auto 0       

 Pensioenlasten (wg deel)   4.190       

 Overige beloningen op termijn   0       

 Uitkeringen beëindiging dienstverband  0       
            
Totaal bezoldiging 2020    92.179       
Totaal bezoldiging 2019    91.315       
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