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INLEIDING

Oprichting en Doel
De stichting "Vrienden van Cello" (WC) is formeel opgericht op 15 januari 2007.
Stichting "Vrienden van Cello" verzamelt gelden om daarmee een fonds te vormen. Dit fonds
staat ter beschikking van iedereen die gebruik maakt van de dienstverlening van Cello.
Cello is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio noordoost
Noord-Brabant en zuidwest Gelderland (Bommelerwaard). Ruim 1750 mensen met een
(veelal) verstandelijke beperking maken gebruik van de zorg- en dienstverlening van Cello.
Het fonds dient om binnen Cello steun te verlenen daar waar investeringen noodzakelijk zijn en
deze niet door middel van de gebruikelijke financieringsstromen gerealiseerd kunnen worden.

Concreet betekent dit dat wanneer cliënten van Cello extra ondersteuning nodig hebben,
de stichting "Vrienden van Cello" in vele gevallen voor hen klaarstaat.
De stichting "Vrienden van Cello" tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door gelden
in te zamelen, projecten op te zetten, initiatieven te begeleiden en door het werven van
sponsoren en fondsen. WC wordt daarbij ondersteund door medewerkers van Cello en
vrijwilligers uit de kring van ouders en verwanten. Naast financiële ondersteuning zal het
bestuur van de stichting het accent in komende jaren ook proberen te leggen op het bouwen
aan lokale netwerken om op een andere wijze ondersteuning te organiseren ten behoeve van
projecten waar de cliënten van Cello behoefte aan hebben. Op deze wijze hoopt het bestuur
niet alleen afhankelijk te zijn van financiële bijdragen en giften van derden maar ook op een
meer inhoudelijke bijdrage te kunnen rekenen van partijen.

De stichting Vrienden van Cello is volgens de wet een "Algemeen nut beogende instelling" en
is als zodanig erkend door de Belastingdienst. Bij deze dienst staat "Vrienden van Cello"
geregistreerd onder fiscaal nummer 817700596, dossiernummer 29483.

Samenstelling bestuur per 31 december 2018

Leo (L.A.M.) van Beek

voorzitter

Ton (A.J.M.) Verhoeven

penningmeester

Frank (F.M.P.) Knuvers

secretaris

Elke (E.D.)de Quay

lid

Marino (M.G.J.) Ligtvoet

lid

Ad (A.A.J.) van der Donk

lid

Toine (A.J.H.A.) van der Pol

adviseur

Het bestuur heeft de jaarrekening 2018 vastgesteld op 15 april 2019.

Vrienden
van Cello

Verslag over het boekjaar 2018

Resultaat
Het boekjaar 2018 wordt afgesloten met een negatief resultaat van € 26.528,Dit resultaat is een saldo van ontvangen baten €36.812 en uitgegeven lasten €63.340.
Het negatieve resultaat wordt ten laste gebracht van het "fonds WC" (eigen vermogen).
Het eigen vermogen bedraagt € 49.635 per 31 december 2018. Dit kan als volgt
schematisch tot uitdrukking worden gebracht:
€

Stand Fonds WC per 31 december 2017:

76.163

Onttrekking 2018:

26.528

Stand Fonds WC per 31 december 2018:

49.635

Dit vermogen is geheel vrij besteedbaar en kent dus geen verplichtingen meer,
in tegenstelling tot voorgaand jaar. De verklaring hiervoor is dat alle projecten die in
het verleden waren geoormerkt om gehonoreerd te worden vanuit giften van
voormalige beheersstichtingen allemaal ten laste zijn gebracht van het boekjaar 2018.

Ontwikkelingen 2018
Het verslagjaar 2018 is in veel opzichten weer een mooi jaar geworden voor de Vrienden van Cello,
maar vooral voor de aanvragers van de gevarieerde projecten. De belangrijkste doelstelling, het
realiseren van wensen van (groepen) ciënten van Cello, kon ook dit jaar door de inbreng van een
belangrijke sponsor in ruime mate gerealiseerd worden. De gewoonte om in elke vergadering
tenminste één aanvraag te honoreren, hebben we oon in 2018 kunnen voortzetten. We zijn onze
sponsors daarvoor zeer dankbaar; zij vormen de financiële basis van onze activiteiten.

Bij kleinere aanvragen is Vrienden van Cello voldoende flexibel om daar snel op in te kunnen spelen
en bij mooie aanvragen, die niet helemaal binnen de kaders van de Vrienden vallen, lukt het soms
toch om in overleg met de Raad van Bestuur van Cello een oplossing te vinden.
Geslaagde aanvragen kunnen vaak rekenen op vervolgaanvragen vanuit andere locaties binnen
Cello. Goed voorbeeld doet blijkbaar goed volgen. Ook dat is een mooie vorm van bevestiging dat
Vrienden van Cello ertoe doet. De favoriete aanvraag is nog altijd een vorm van een aangepaste
meer-persoonsfiets. De Fun2Go komt in allerlei varianten voor. Ook wanneer cliënten wat minder
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in staat zijn om de fiets zelf voort te bewegen, dan brengt het aanbrengen van trapondersteuning de
oplossing. Tevens leverden we speeltoestellen, bijvoorbeeld twee nestschommels, maar ook tuin
materiaal en bankjes die een nieuwe tuinaanleg of renovatie vervolmaken. Een sjoelclub speelt nu
met mooie nieuwe bakken.
Klassiek Raakt', een voorstelling met klassieke muziek en andere belevingselementen, is een vast
onderdeel van het repertoire geworden. Het bestuur heeft nog niet de neiging om dit evenement
voor met name cliënten met ernstige beperkingen van de agenda te voeren. Ook de kerstmarkt
in de Zesde Donk is een aantal achtereenvolgende jaren ondersteund, maar dit buurtinitiatief moet
langzamerhand wel op eigen benen kunnen staan. We hebben wel mee gekeken of er onder
steuning vanuit andere kanalen geboden zou kunnen worden.
Waarschijnlijk zal dit mooie kleinschalige evenement, gericht op versterking en onderhoud van de
relatie met de buurt, het ook zonder Vrienden wel redden.

Het bestuur heeft nog eens het beleid geformaliseerd; we nemen geen individuele aanvragen in
behandeling. Ook vakanties en uitstapjes, zelfs niet in groepsverband, rekenen we niet tot onze
doelstelling. We menen dat daarvoor andere bronnen aangeboord moeten worden en dat eigen
inkomsten van cliënten onder andere daarvoor dienen.

Waar we nog steeds niet voldoende in slagen, is om onze inspanning om de aanvragen die
toegekend worden, ook in enig tempo af te ronden. We zien regelmatig dat na, aanvankelijk
enthousiasme en een daarop volgende toekenning, het project in de afronding wel eens blijft
hangen'. Toch hebben we er alle belang bij dat een project soepel wordt afgerond en gepresen
teerd kan worden via de eigen kanalen en ook de lokale pers. Een mooie presentatie kan leiden tot
nieuwe aanvragen, maar kan als stimulans voor potentiële sponsors en donaterus werken.
Dit gegeven heeft ertoe geleid dat een van de bestuursleden, Ad van der Donk, zich vooral richt
op deze noodzakelijke afronding, Het heeft al geleid tot enkele publicaties.
Het vorig jaar doorgevoerde beleid dat een goedkeurende aanvraag niet eindeloos op realisatie
mag wachten, geeft ons de mogelijkheid om niet alleen te stimuleren, maarzo nodig een goed
keuring in te trekken ten gunste van een andere aanvraag/ander project. Het bestuur wil nog altijd
een meer voor de hand liggende partner worden bij een realisering van wensen. Dit betekent
overigens niet dat elke wens zomaar gehonoreerd wordt. We kijken altijd kritisch of een wens past
binnen de doelstellingen van de Vrienden van Cello of dat er meer sprake is van wensen die binnen
de reguliere Cello budgetten zouden passen. Soms past een aanvraag niet bij de Vrienden van Cello,
soms ook kunnen we in samenwerking een oplossing vinden.
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We denken nog steeds na over de vraag hoe we potentiële aanvragers en sponsors beter kunnen
bereiken. Het afgelopen jaar heeft Mieke Pulles- eveneens belangeloos- meegedacht over onze
(online) strategie in dit geval. Zij is afkomstig van buiten Cello, maar ook van binnen Cello krijgen de
Vrienden waar nodig en mogelijk alle medewerking van de professionals. Wij zijn daar zeer dank
baar voor. De nieuwe website gaat binnenkort de lucht in en ook hier mochten we rekenen op de
steun van een leverancier van Cello, die 'ons er even bij heeft gedaan'. Spannend is nog de
geplande overgang van Dropbox naar Google Drive, maar we hebben al voor hetere vuren gestaan.

Ook 2018 was weer een mooi jaar met veel dynamiek. We gaan door met het grijpen van de kansen
die zich voordoen en genieten ook een beetje mee van de geslaagde projecten. We weten dat we
het niet voor onszelf doen, maar we werken met plezier en voelen ons trots op wat de Vrienden
van Cello met hulp van veel anderen mag bereiken.
Hartelijk dank daarvoor en we rekenen graag weer op u!

Balans
Het eigen vermogen bedraagt per ultimo 2018:

€

49.635

De balans per 31 december 2018 sluit met een telling v

€

60.621

Op bladzijde 10 wordt een toelichting gegeven op de diverse balansposten.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018

31 december

31 december

2018

____________ 2017

€

€

5

16

60.616

85.499

60.621

85.515

Activa

Kortlopende vorderingen
Liquide middelen

Passiva

Fonds WC

49.635

Kortlopende schulden

10.986
60.621

76.163
9.352
85.515
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RESULTATENREKENING 2018

Werkelijk

Werkelijk

2018

2017

€

€

61.970

58.632

Accountantskosten

545

544

Overige kosten

825

900

63.340

60.076

36.807

48.287

5

16

36.812

48.303

26.528-

11.773-

LASTEN

Projecten

BATEN

Donaties van derden
Rente

Exploitatiesaldo
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Grondslagen voor de financiële verslaglegging

Algemene waarderingsgrondslagen

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Baten en
lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Verliezen worden genomen op het moment van constatering. Winsten
worden genomen op het moment van realisatie. De activa en passiva
zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Waarderingsgrondslagen voor de balans

Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, voorzover
noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Liguide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal 1 jaar.

t\
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TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

31 december

31 december

2018

2017

€

€

5

16

5

16

Kortlopende vorderingen

Dit betreft de volgende vorderingen:
Rente( bedrijfstelejrekening Rabobank

Liquide middelen

Betaalrekening Rabobank

nr. 1206.50.959

7.731

32.630

Rabo Bedrijfstelerekening

nr. 1511.148.586

52.885

52.869

60.616

85.499

Deze bedragen zijn in overeenstemming met de saldi van de laatste bankafschriften
over 2018/2019
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31 december

31 december

___________ 2018

_________2017

€

€

76.163

87.936

Exploitatieresultaat 2018/2017

26.528-

11.773-

Stand per 31 december 2018:

49.635

76.163

31 december

31 december

_________2018

_________2017

€

€

718

605

________ 10.269

_________ 8.747

10.986

9.352

PASSIVA

Fonds Stichting Vrienden van Cello

Stand per 1 januari 2018:
Af:

Kortlopende schulden

Te betalen kosten
Te betalen aan Cello (projecten)

Toelichting te betalen projecten:

Project 2017-4 Pipowagen La Grostraat

____________ 2018

768

Project 2018-5 Fun2Go fiets Ruybosch

6.762

Project 2018-21 Vogelnestschommel Koningsvaren 4-6

2.348

Project 2018-8 snoezelbadmateriaal Cingel7

___________ 391
10.269

rt
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Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de Stichting Vrienden van Cello
kunnen de volgende overzichten worden gemaakt:
A) Vergelijkend balansoverzicht

Activa

Uitkomst

Uitkomst

2018

2017

Vorderingen
Liquide middelen

Bedrag

%

Bedrag

%

5

0

16

1

60.616

100

85.499

99

60.621

100

85.515

100

49.635

82

76.163

89

Passiva

Algemene reserve
Kortlopende schulden

10.986

18

9.352

11

60.621

100

85.515

100

bj Financiële structuur
Uitkomst

Uitkomst

2018

2017

Werkkapitaal
Vorderingen
Liquide middelen

5

16

60.616

85.499

60.621

85.515

Kortlopende schulden

10.986

9.352

Werkkapitaal

49.635

76.163

49.635

76.163

49.635

76.163

Op lanqe termiin beschikbaar vermoqen
Algemene reserve

De afname van het werkkapitaal wordt nader toegelicht aan de hand van de onderstaande
staat van herkomst en besteding der middelen.
C) Staat van herkomst en besteding der middelen
2018

2017

26.528-

11.773-

_____ 26.528-

_____ 11.773-

Besteding
Resultaat

Per saldo afname van het werkkapitaal
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Toelichting op de resultatenrekening 2018
Uitkomst
2018

Uitkomst
2017

€

€

61.970

58.632

Accountantskosten

545

544

Overige kosten

825

900

Totaal kosten

63.340

60.076

Donaties van derden

36.807

48.287

5

16

Totaal baten

36.812

48.303

Exploitatieresultaat (nadelig )

26.528-

11.773-

Projecten

Rente

Toelichting Donaties van derden
D.C.J. Verberkcmoes

Werkelijk
2018
300

A.G.M.A. Slootjes

5.000

Verkoop (computerapparatuur)

1.250

Stichting Marten & Dimitri

25.000

Rabo Clubkas Campagne

539

Einder

2.500

Jaarlijkse incasso

2.093

Particulieren < € 100

Totaal

125

36.807

Specificatie van giften:
Werkelijk
2018
Particuliere donateurs
Incidentele giften
Jaarlijkse giften (incasso)

31.675
2,093
33.768

Bedrijven
Totaal

3.039
36.807

/l
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Accountancy & Advies B.V.
- accountancy
- bedrijfsadvies

Aan:

- overnames & acquisities
- belastingadvies

- improvement
- counselling

- vastgoedadvies
- pensioenadvies

Het bestuur van Stichting Vrienden van Cello
Postbus 231
5260 AE Vught

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
De jaarrekening van Stichting Vrienden van Cello te Vught is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en
resultatenrekening over 2018 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 Titel 9 Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (BW). 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 hebben wij door het lezen
van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze
kennis van Stichting Vrienden van Cello. 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 er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.

Kerkstraat 22
5682 AA Best

T 0499-327600
K.v.K. 17156988

E info@vantUburgaccountancy.nl
W www.vantilburgaccountancy.nl

IBAN-nr. NL50ABNA0522739644
BTW-nr. NL8121.45.069B01

Lid van NBA

Goedgekeurde proiecten/exploitatieoverzichtt.b.v. bestuur Stichting Vrienden van Cello

Datum Goedkeuring

Bedrag

Omschrijving project

Saldo Fonds
76.163

Aangevraagd
Nog te verwachten

Exploitatie 2018
2017-4
2017-18
2017-20

Pipowagen La Grostraat
Fun2go fiets Amundsenstraat 60

Gerealiseerd
768

632
6.548
6.548

Fun2go fiets Heikant 21-23
2.348

2017-21

Vogelnestschommel Koningsvaren 4-6

2017-22

Stilte tuin Binckhorst

5.000

2017-24

Fun 2go fiets Cingel 5-6-7-8

7.467

2017-25

t Loo fiets

6.850

2017-26

Fun 2 go fiets Klaverhuis/Molenstraat Best

6.525

2018-3

Trapondersteuning Fun2Go Vliertwijksestr

3.286

2018-4

Zesde Donk tuinkas
Ruybosch 3a, 4a, 16 fun 2go fiets

2018-5
2018-7
2018-8
2018-14

t Loo Two touch
Snoezelbadmaterialen Cingel 7

532
6.762
391

vrije tijd Binckhorst sjoelbakken

2018

Ontmoeten le halfjaar 2018

2018

Ontmoeten 2e halfjaar 2018

250
150
10.269

Projecten ten laste van exploitatie 2018

Af: ontvangen giften over het jaar 2018
Specificatie giften:
D.C.J. Verberkcmoes
MMF van Zandvoort/JMJH Geerïngs

7.250
109
554

51.701
61.970

36.807
300
25
60
5.000

Driessen
A.G.M.A. Slootjes, gift fiets
Schuurmans-Vaan gift
Gift (verkoop computerapparatuur)

40
1.250
25.000

Stichting Marten & Dimitri
Einder

539
2.500

Jaarlijkse incasso

2.093

Rabo Clubkas Campagne

Verschil gïften/projecten, negatief
Bij: ontvangen rente
Diverse uitgaven 2018
Resultaat 2018 (negatief)
Saldo Algemene Reserve per 31-12-2018

25.163
5
1.370
26.528
49.635

Per 01-01-2018

