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1.

Inleiding

Stichting Vrienden van SGL is een stichting die zich met hart en ziel inzet voor extraatjes,
met name voor de cliënten van SGL.. Een organisatie die geld inzamelt voor mooie projecten
en activiteiten, of het nu gaat om vrijetijdsbesteding, wonen, welzijn of lekker ontspannen.
Denk aan bezoeken van evenementen of concerten, de inrichting van woonkamers, de aankleding van tuinen behorende bij de woonomgeving van de cliënten, maar ook de aanleg van
bijvoorbeeld een jeu de boules baan of het bezoeken van welness activiteiten om je beter te
voelen. Het gaat om het mogelijk maken van iets extra’s, dat niet gefinancierd kan worden uit
de reguliere middelen, om het leven van mensen met een beperking zo ‘gewoon’ mogelijk te
maken.

2.

Terugblik activiteiten

De Stichting Vrienden is in 1990 opgericht. De stichting is een stichting met het doel het
verwerven van gelden en andere middelen ten behoeve van de (financiële) ondersteuning van
lichamelijk gehandicapten. De middelen kunnen worden ingezet voor voorzieningen/activiteiten waar geen reguliere, voorliggende financiering voorhanden is.
Met de komst van een nieuwe Raad van Bestuur van Stichting Vrienden is met ingang van
2011/2012 nieuw leven geblazen in de stichting. Vanaf 2012 is de commissie Fondsenwerving
van start gegaan. 2012 heeft met name in het teken gestaan van het opnieuw opstarten en
profileren van de Stichting Vrienden. Er is toen een nieuw logo ontwikkeld, een nieuwe website opgericht voor de Stichting Vrienden en een folder ontwikkeld.
In het 4e kwartaal 2015 is een nieuw bestuur benoemd. De bestuursleden zijn: mevr. E.
Rademakers RA (onafhankelijk voorzitter), de heer Mr. P. Meiser (medewerker SGL) en de
heer A. Lahaut (lid van de centrale cliëntenraad van SGL).

3.

Kerngegevens

De Stichting Vrienden Gehandicaptenzorg (statutaire naam) heeft de ANBI-status (Algemeen
Nut Beogende Instelling). Een ANBI-status maakt het voor bedrijven en particulieren fiscaal
aantrekkelijk om geldbedragen te schenken. Een door de Belastingdienst aangewezen ANBIinstelling biedt een donateur de mogelijkheid zijn/haar giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting af te trekken binnen de daarvoor geldende regels. Een ANBI-instelling zelf
hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die
zij in het algemeen belang ontvangt. Ook de uitkeringen die een ANBI-instelling doet, zijn in
het algemeen belang.
Stichting Vrienden voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de ANBI-status:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Stichting Vrienden zet zich in voor het algemeen belang.
Stichting Vrienden maakt geen winst met het geheel van haar algemeen nuttige activi
teiten.
De personen die direct betrokken zijn bij de Stichting Vrienden, voldoen aan de gestel
de integriteitseisen.
De bestuurder van de Stichting Vrienden kan niet over het vermogen van de Stichting
beschikken, alsof het zijn eigen vermogen is. Er is sprake van gescheiden vermogen.
Stichting Vrienden houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor het
werk van de stichting.
De functie van de bestuursleden van de Stichting Vrienden is onbezoldigd.
De beloning voor bestuursleden is beperkt tot een onkostenvergoeding.
Stichting Vrienden heeft een meerjarenbeleidsplan 2016- 2020 opgesteld.
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▪▪

De beheerskosten staan in verhouding tot de bestedingen. Vooralsnog zijn minimale
kosten gemaakt ten behoeve van de nieuwe opstart van de Stichting Vrienden, waar
onder ontwerp website, ontwerp logo, ontwerp en drukkosten folder en het aanbieden
van een relatiegeschenk.
▪▪ In artikel 10 van de statuten van Stichting Vrienden is opgenomen dat na opheffing van
de Stichting gelden die overblijven, worden besteed aan een doel dat het doel van de
stichting zoveel mogelijk nabij komt.

Het doel van de Stichting Vrienden is vastgelegd in artikel 2 van de statuten.
Het primaire doel van de stichting is:
▪▪ Het aantrekken en het bewaren van financiële middelen;
▪▪ Het bestemmen en doen besteden daarvan ten behoeve van voorzieningen van de
stichting: Stichting Gehandicaptenzorg (SGL).
De Stichting Vrienden concentreert zich op de provincie Limburg, met name in de regio’s
rondom de voorzieningen van SGL. Betrokkenheid van (centrale cliëntenraad) cliënten, mantelzorgers en begeleiders is hierbij van groot belang.
De middelen kunnen worden aangewend voor activiteiten/voorzieningen waarvoor geen reguliere financiering voorhanden is.
Cliënten, medewerkers en mantelzorgers van voorzieningen van SGL kunnen bij het bestuur
van de Stichting Vrienden een gemotiveerde aanvraag indienen. Hiertoe is een aanvraagformulier ontwikkeld. Het bestuur zal de aanvraag aan de doelstelling en het beleid conform
artikel 2 toetsen en al dan niet overgaan tot honorering van de aanvraag.

4.

Overzicht van activiteiten in 2016

In het verslagjaar 2016 zijn de volgende activiteiten opgepakt:
▪▪ Leveren van een financiele bijdrage aan de belevingstuin in Landgraaf
SGL heeft in Landgraaf een eigen woonbegeleidingscentrum, genaamd de Schaesberg (WBC
Schaesberg). In WBC Schaesberg wonen en logeren cliënten met een lichamelijke, meervoudige en zintuiglijke handicap en hersenletsel. Aan de achterkant van WBC Schaesberg is een
tuin, bestaande uit een grasveld met een bijbehorend bos. Dit wordt voor een symbolisch
bedrag gepacht van de gemeente Landgraaf. In deze tuin kunnen de cliënten genieten van de
buitenlucht en vindt tevens jaarlijks een barbecue plaats met de bewoners, familie en medewerkers. Echter, tijdens de barbecue van het afgelopen jaar ontstonden er grote problemen in
de tuin. Een aantal elektrische rolstoelen van de cliënten kwamen door de staat slechte staat
van de ondergrond vast te zitten in de tuin. En de problemen met de tuin namen niet af: in
tegendeel. De problemen omtrent de tuin werden alsmaar groter, waarbij de veiligheid van de
cliënten in het gedring kwam.
Voor SGL was dit de aanleiding om kritisch naar de tuin te
kijken en de invulling hiervan. Er is op basis daarvan met
medewerkers en cliënten gesproken over hun behoeften ten
aanzien van de tuin. Uit deze gesprekken kwam duidelijk naar
voren dat er een sterke behoefte was aan een tuin waar de
cliënten in een veilige ongedwongen setting tot rust kunnen
komen, kunnen genieten van de natuur (flora en fauna), zich
terug kunnen trekken of waarbij hun zintuigen juist worden
geprikkeld.
Dit heeft geleid tot het plan om een heuse belevenistuin te realiseren bij WBC Schaesberg. Een
belevenistuin die inspeelt op de zintuigen van de cliënten, overal toegankelijk is en waarmee
ook de contacten met de buurt/wijk kunnen worden gelegd.
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▪▪ Verstrekken van cofinanciering-bus
De bus zal voornamelijk ingezet worden ten behoeve van de
zorg aan onze cliënten in Parkstad. Hierbij moet u denken
aan het brengen en halen van cliënten naar activiteiten en
uitstapjes met vrijwilligers, het begeleiden van wooncliënten
die dit niet zelfstandig kunnen naar ziekenhuis of arts en
het naar onze woonbegeleidingscentra halen van cliënten
die zelfstandig wonen voor sociale activiteiten die daar
georganiseerd worden.
▪▪

Reservering en toezegging voor de aanschaf van
AED’s
SGL wil voor AED aanschaffen. Hierdoor wordt de
overlevingskans van cliënten met een beperking bij een
hartstilstand enorm vergroot. De aanwezigheid van een AED
is van groot belang, aangezien de kans op een hartstilstand
bij mensen met een beperking groter is dan bij mensen
zonder een beperking. Daarnaast geeft het bij zowel de
cliënten, medewerkers en vrijwilligers een veilig gevoel.
De aanschaf van een AED kan niet worden bekostigd vanuit de WLZ. SGL is daarom op zoek
naar cofinanciering.
Wat is een AED?
Een AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een
hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.
▪▪ Ondersteuning kerstdiner voor BSW cliënten
Op tweede kerstdag heeft ambulant begeleider Priscilla
Janssen-van Elburg een gezellig kerstdiner georganiseerd
voor cliënten van BZW Parkstad. In samenwerking met
Stichting Vrienden van SGL hebben zij en haar man ervoor
gezorgd dat de cliënten een onvergetelijke dag hebben
gehad.
Foto’s van het kerstdiner zijn terug te vinden op de website
van SGL: www.sgl-zorg.nl - ‘nieuws’.
Daarnaast heeft de stichting besloten om de gronden aan de Pasweg in Bunde te verkopen.

5.

Overzicht van sponsoren in 2016

De hoofdsponsor van de Stichting Vrienden is de Verenigde Apotheken Limburg (VAL).
Voor de namen van onze sponsoren verwijzen wij u naar de website van Stichting Vrienden
van SGL: www.vriendenvansgl.nl.

6.

Beleid

Er is een nieuw beleidsplan 2016-2020 opgesteld. Dit is terug te vinden op onze website:
www.vriendenvansgl.nl.
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5.1 JAARREKENING
5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016
Ref.

31-dec-16
€

31-dec-15
€

1
2

2.000
135.978
137.978

1.250
131.745
132.995

137.978

132.995

31-dec-16
€

31-dec-15
€

129.456
-7.703

121.999
7.457

121.753

129.456

16.224

3.539

137.978

132.995

ACTIVA

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

Ref.
PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal
Resultaat

3

Totaal eigen vermogen
Kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden

Totaal Passiva
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5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2016

Totaal SGL

2016

Ref.

2015
€

€

10.305

13.187

10.305

13.187

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Vwb Inkomsten

5

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN:
Vwb Uitgaven

6

10.414

5.320

Overige bedrijfskosten

7

7.521

353

Som der bedrijfslasten

17.935

5.672

BEDRIJFSRESULTAAT

-7.630

7.515

-73

-58

-7.703

7.457

0

0

-7.703

7.457

Financiële baten en lasten

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING
Buitengewone baten en lasten
RESULTAAT BOEKJAAR

8

Stichting Vrienden van SGL

5.1.3 TOELICHTING OP DE BALANS
1. Vorderingen
De specificatie is als volgt :
Overige vorderingen:
Voorschotten
Overige kortlopende vorderingen inzake sponsoring
Totaal vorderingen

2. Liquide middelen
De specificatie is als volgt :

Rabobank 1039.140.963
Rabobank 1421.36.352
Totaal liquide middelen

31-dec-16
€

31-dec-15
€

1.250
750
2.000

1.250
0
1.250

31-dec-16
€

31-dec-15
€

0
135.978
135.978

0
131.745
131.745

31-dec-16
€

31-dec-15
€

0
0
8.000
5.000
530
2.694
16.224

800
2.500
0
0
0
239
3.539

4. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt :

Ballbikes
Smartboard
Vereniging Apotheken Limburg
Toezegging Sponsoring AED
Toezegging Stichting Lotgenoten
Overige kortlopende schulden
Totaal overige kortlopende schulden

5. Niet uit de balans blijkende bezittingen
Grond gelegen aan de Pasweg ter waarde van € 18.725. Deze grond is in 2017 verkocht.
Van de Vereniging Apotheken Limburg is een donatie van € 8.000 ontvangen. Het bestuur
van de Stichting Vrienden van SGL heeft besloten dit bedrag niet uit te geven, maar te
reserveren.
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5.1.4 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
2016

5. Opbrengsten
€
Sponsoring
Vereniging Apotheken Limburg
Detron
Formula
ArjoHuntleigh
Infent
Donateurs

2015
€

€

€

8.000
0
750
750
0
805

10.000
2.500
0
0
350
337

Totaal Sponsoring

10.305

13.187

Totaal Opbrengsten

10.305

13.187
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5.1.4 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
LASTEN
6. Deelname projecten / Donaties
2016
De specificatie is als volgt :
Bijdrage Belevenistuin
Donatie voo fietsen
Donatie voor auto regio Parkstad
Parkinson Parkstad
Financiële steun verhuizing
Financiële steun kerstdiner
Sponsoring AED
Stichting Lotgenoten
Totaal Deelname Projecten

2015

€
2.500
0
1.936
48
0
400
5.000
530
10.414

€
0
4.781
0
0
300
239
0
0
5.320

7. Overige bedrijfskosten
2016
De specificatie is als volgt :

2015
€

€

PR & Communicatie
PR & Communicatie
Totaal PR & Communicatie

319
319

353
353

Zakelijke lasten
Notaris, kadasterverklaring
Totaal Zakelijke lasten

344
344

0
0

499
1.299
362
8.000
-3.300
6.859

0
0
0
0
0

7.522

353

Overige kosten
Bestuurdersaansprakelijkheid
Notaris, statutenwijziging
Rentemeester, taxatie perceel
Vereniging Apotheken Limburg
Vrijval reservering Ballbikes/Smartboard
Totaal Overige kosten

Totaal bedrijfskosten

8. Financiële baten en lasten
2016

Rente
Totaal financiële baten en lasten

2015
€

€

-73
-73

-58
-58
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5.1.5 ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS
5.1.5 Ondertekening door bestuurders

mevrouw E.G.H.E Rademakers, voorzitter

de heer P.L.P. Meiser

de heer A.W.E. Lahaut

