
 
          
 

 

2. Jaarrekening 
 

 

  



 
 

 

 

Copyright Franciscus Vriendenfonds mei 2020  2/8 

  

 

2.1   Balans  

(na resultaatbestemming) per 31-12-2019    

       

ACTIVA  31-12-2019   31-12-2018  

       

       
Vorderingen 2.6.1      
Debiteuren   €        207     €     1.628   
Overige vorderingen        
    en overlopende activa   €         10     €         10  

    €          217    €       1.638 

       
Liquide middelen 2.6.2   €    160.964     €    160.328  

       

       
Totaal activa    €   161.181     €   161.966  

       

       

       

PASSIVA       

       

       
Reserves en fondsen       

       
Reserves 2.6.3      
Continuïteitsreserve    €     50.000     €     50.000   
Bestemmingsreserve   €     50.000     €     50.000   
Overige reserve   €     41.184     €     38.624   

    €    141.184    €    138.624 

       

       
Kortlopende schulden  2.6.4   €      19.997    €      23.342  

   en overlopende passiva       

       

       
Totaal passiva    €   161.181    €   161.966  
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2.2  Staat van baten en lasten 

 

 

    

BATEN                             2.7.1 

Realisatie 

2019 

Realisatie 

2018 
   

* Baten uit eigen fondsenwerving              30.596  

             

32.677  

* Baten uit gezamenlijke acties                4.760  

                 

876  

* Baten uit acties van derden                1.429 

                 

-   

* Fondsbijdragen              34.345              22.174  

* Rentebaten en overige baten                   183  

                   

10  

   

Totaal  baten 

              

71.314  

               

55.737  

   
LASTEN                           2.7.2   
   
Besteed aan doelstellingen   
* Patiëntenwelzijn 66.316 71.818 

* Innovatie - - 

 66.316 71.818 

Werving baten   
* Kosten fondsenwerving                   722 44 

   
Beheer en administratie   
* Kosten beheer en administratie                1.715                 706 

   

Totaal lasten 

              

68.754  

               

72.568  

   

Exploitatieresultaat                2.560  

                 

16.831-  

 

 

Toevoeging/onttrekking aan  

algemene reserves            2.560             16.831-                 
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2.3  Resultaat 

 

2.3 Exploitatieresultaat 

 

 
 Realisatie 2019 Realisatie 2018 Realisatie 2017 
    

Totaal baten  €  71.314   €  55.737   €   57.199  

Totaal lasten  €  68.754  €  72.568  €   33.266 

    

Exploitatieresultaat  €   2.560  € -16.831  €   23.933 
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2.4 Overzicht lastenverdeling 

 

 

2.4.1 Tabel verdeling van lasten 

 

Bestemming Doelstelling 
Wervings-

kosten 

Beheer & 

admini-

stratie 

Totaal 

2019 

Totaal 

2018 

Lasten  

Patiënten

-welzijn 

Zorg-

innovatie subtotaal         

Aankopen    66.265      

     

66.265      

    

66.265      70.125  

Publiciteit en 

communicatie       51             51   712              763      794  

Kantoor- en 

algemene 

kosten                                              10           1.716  

      

1.726  

       

1.649  

Totaal     66.316          66.316     722     1.716   68.754      72.568  

 

De kosten voor publiciteit en communicatie zijn alleen indien duidelijk herleidbaar toegeschreven 

aan de doelstellingen. Alle overige kosten voor publiciteit en communicatie zijn 100% 

wervingskosten ten behoeve van de algemene fondsenwerving van het Franciscus Vriendenfonds.  

 

Kosten voor het Customer Relationship Management systeem (CRM), oftewel het systeem voor 

relatiebeheer en donateuradministratie, zijn voor 100% toegeschreven aan algemene 

wervingskosten. 

 

De kosten voor beheer en administratie zijn laag omdat er geen salarissen betaald worden door het 

fonds en het bestuur onbezoldigd is. Ook worden door Franciscus Gasthuis geen kosten berekend 

voor gebruik van kantoorruimte en –materialen. Hoewel algemeen drukwerk (briefpapier en 

enveloppen) hoofdzakelijk gebruikt werd voor wervende mailers is het voor 100% toegeschreven 

aan kosten voor beheer en administratie. Het bedrag wordt als te laag beschouwd om tijd te 

besteden aan de verdeling ervan. Er zijn geen uitgaven gedaan voor opleiding. 
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2.4.2  Doelbestedingspercentages 

 

Deze paragraaf is bedoeld om in een oogopslag te kunnen zien waaraan het geld dat het Franciscus 

Vriendenfonds van donateurs ontvangt wordt besteed.  

 

Het Franciscus Vriendenfonds streeft naar het behalen van percentages die geadviseerd worden door 

het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Dit percentage is 75% (van elke gedoneerde Euro gaat 

minimaal 75 cent direct naar de doelstelling).  

 

 

        realisatie     norm                realisatie 

              2019  2019                2018                   

       

Bestedingspercentage baten           93%  75%                 129%                     
Bestedingen aan doelstellingen/totale baten      

       

Bestedingspercentage lasten  96%  84%                  99%                      
Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten       

       

Fondsenwerving             2%  21%                   0%                       
Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving      

       

Beheer & Administratie          2,5%  5,1%               1,0%                  
Kosten beheer en administratie/totale lasten  
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2.5 Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat 

 

2.5.1 Richtlijnen 

De jaarrekening is opgesteld op basis van “Richtlijn 650 voor Fondsenwervende Instellingen” van de 

Raad voor de Jaarverslaglegging. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de 

organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht 

zijn.   

 

Het Franciscus Vriendenfonds deelt de mening dat het voor het maatschappelijk vertrouwen in de 

fondsenwerving van belang is dat het publiek erop kan vertrouwen dat de verslaglegging een 

correcte weergave is van zowel de verwerving als van de besteding van de middelen. Een 

openhartige, heldere en transparante verslaggeving die gericht is op deze oordeelsvorming is een 

vereiste.  

 

2.5.2 Algemene grondslagen van waardering  

Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde 

kostprijs.  

 

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa zijn opgenomen tegen nominale 

waarde. 

2.5.3 Reserves en fondsen 

 

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de stichting. Door het bestuur kunnen 

doelreserves worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel. 

 

Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor 

deze ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende donaties. 
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2.6 Toelichting op de balans 

 

2.6.1 Vorderingen 

Specificatie overige vorderingen en overlopende activa: 

Stichting Geef Gratis december      €            8 

Buckaroo december        €         199 

Nog te ontvangen rente 2019      €                  10 

 

€                217      

2.6.2 Liquide middelen 

 

Saldi 31-12-2019 

 

Rabobank Rekening-Courant      €             13.809 

Rabobank Plusrekening (met intrest)     €           147.155 

€           160.964  

2.6.3 Reserves 

Bij de heroprichting van het Franciscus Vriendenfonds in 2009 is door het bestuur een minimale 

reserve van € 100.000 bepaald. Volgens de Richtlijn Goede Doelen van de VFI (2011) mag de 

continuïteitsreserve niet meer zijn dan de jaarlijkse kosten voor de werkorganisatie maal 1,5.  

Hiermee zijn de risico’s op korte termijn gedekt en kan zeker gesteld worden dat het Franciscus 

Vriendenfonds ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. 

Voor de duidelijkheid is de door het bestuur vastgestelde reserve nu verdeeld in continuïteitsreserve 

en bestemmingsreserve. De overige reserve is werkkapitaal voor kosten en bestedingen op korte 

termijn. 

In voorgaande jaren werd de reserve niet uitgesplitst. Ter vergelijking zijn voor dit verslag de 

reserves voor 2018 ook gesplitst. 

  

 

2.6.4 Kortlopende schulden en overlopende passiva   

   
Specificatie nog te betalen lasten   
Bankkosten Q4 2019   €                       141  

St. voor Jou voetmassages oncologie 3e en 4e kw 2019   €                       750  

SFVG inzake Bluedesk ticketwerkzaamheden   €                         84  

SFVG inzake mondharmonicatherapie Haven   €                    4.084   

SFVG inzake Fuusjes kinderafdeling   €                       408 

SFVG inzake fietslabyrinth Geriatrie   €                  10.295   

SFVG inzake belevenistafel kinderafdeling    €                    4.234 

Stichting Geef Gratis december   €                          1  

   €                  19.997  

 

  


