
Stichting Vrienden van Cello

JAARREKENING

2019

Rosmalen, 6 april 2020

Pagina 1



INHOUDSOPGAVE

lnleiding

Verslag over 2019

Balans per 31 december 2019

Resultatenrekening

Waarderingsgrondslagen

ïoelichting op de balans

Toelichting op de financiële positie

Toetichting op de resultatenrekening 2019

Verklaring van de accountant

bijlage:

- Goedgekeurde projecten/ exploitatie-overzicht

Pagina \ran

11

12

6

3

4

7

B

o

14

Pagina 2



INLEIDING

Oprjghtinq en Doel

De stichting "Vrienden van Cello" (WC) is formeel opgericht op 15 januari 2007.

Stichting "Vrienden van Cello" verzarnelt 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 organisalie 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.

De slichting "Vrienden van Cello" tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door gelden

in te zamelen, projecten op te zetten, en begeleiden van initiatieven. Bij het weryên van

sponsoren en íondsen wordt de WC ondersteund door medewerkers van Cello en

vrijwilligers uit de kring van ouders en venivanten. Het bestuur van de stichting wll ook investeren

in 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 le zijn van financiële bfidragen 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 físcaal nummer 817700596, dossiernummer 29483.

Samenstellinq bestuur per 31 december 2019

van

Leo (L.A.M.) van Beek

Ton (A.J.M.) Verhoeven

Frank (F.lVl.P.) Knuvers

Marino (M.G.J. ) Ligtvoet

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

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

voorzitter

penningmeester

tid

tid

tid

lid

Het bestuur heeft de jaarrekening 2019 vastgesteld op 6 april 2020.

De bestuurssamenstelling wijzigde bij de aanvang van 2019 door het vertrek van mevrouw Elke de

Quay uit het bestuur. De combinatie van haar drukke professionele werkzaamheden en haar privé

situatie was niet langer verenigbaar met deze bestuursfunctie. Elke vond dat zij toenemend niet kon

voldoen aan het hoge niveau waarop zíj ook in het bestuur wilde functioneren. We hebben op

passende wijze aíscheid van haar genomen, Passend in haar geval betekende onder andere een

aantal slagroomtaarten voor de cliënten van de Eygenweg, verzorgd door de bakkerij van Groote

Cingels, Dank je wel Elke, voor je grote inzet voor de Vrienden.
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Verslaq over het boekiaar 2019

Resultaat

Het boekjaar 201 9 wordt afgesloten met een postief resultaal van € 24.927 .

Dit resultaat is een saldo van ontvangen baten € 80.419 en uitgegeven lasten € 55.492

Het positieve resultaat wordt ten laste gebracht van het "fonds WC" (eigen vermogen).

Het eigen vermogen bedraagt € 74.562 p$ 3'l december 2019. Dit kan als volgt

schematisch tot uitdrukking worden gebracht:

€

49.635

24.927

74.542

Stand Fonds WC per 31 december 2018:

ïoevoeging 2019:

Stand Fonds WC per 31 december 2019:

Dit vermogen is geheel vrij besteedbaar en kent dus geen vetplichtingen meer.

De verklaring hiervoor is dat alle projecten die in het verleden waren geoorrnerkt om

gehonoreerd te worden vanuit giften van voormalige beheersstichtingen

allemaal ten lasle zijn gebracht van het boekjaar 2019.

Ontwikkelingen 2019

Het verslagjaar 2019 is in veel opzichten een heel mooi jaar geworden voor de "Wienden", maar

vooral voor de aanvragers van onze ondersteuning. De belangrijkste doelstelling, het realiseren

van wensen van (groepen van ) cliënten van Cello, kon ook dit jaar door de inbreng van een

belangrijke sponsor in ruime mate gerealiseeerd worden. Tegen het einde van het jaar kwam daarbij

ook nog een belangrijke donatie van Cello uit de opbrengst van de verkoop van Haarendael. We kunnen

weer even vooruit.

Ook dit jaar konden we waarmaken dat in elke bestuursvergadering wordt bezien of tenminste één

aanvraag gehonoreerd kon worden. Dat is ruimschoots gelukt en we zijn deze en andere sponsoren

daarvoorzeerdankbaar. Zonder sponsoren en donateurs zou de stichting niet kunnen.

Het aantal aanvragen bij de'Vrienden" fluctueert, maar in 2019 hadden we steeds een goede

"werkvoorraad". Kleinere wensen konden zelfs regelmatig binnen enkele weken gehonoreerd worden;

voor de grotere wensen, de meerderheid dus, geldt een langere wachttijd.

Het bestuur zielzichzelf graag als de voor de hand liggende partner bij de realisering van wensen.

We kijken wel altijd krilisch of een wens past binnen de doelstellingen van de Vrienden of dat er meer

sprake is van wensen die binnen de reguliere Cellobudgetten zouden passen. Soms past een aanvraag

niet bij de "Vrienden", soms ook kunnen we in samenwerking met Cello een oplossing vinden.

De aanwezigheid van de heer Van der Pol van de raad van bestuur van Cello zorgt voor een heel snelle

communicatie en soms worden ter plekke oplossingen gevonden voor aanvragen die niet of niel

helemaal binnen de mogelijkheden van de Vrienden passen.

I
Aanvragen varièren in de loop der tijd, Soms wordt een nieuw item ontdekt en wordt de eerste aan-
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van
vraag snel gevolgd doorandere aanvragers. Aanvragen vielen binnen de categorie fietsen {geleidelijk

allemaal met trapondersteuning), motomed, hydrocar,tuinmaterialen, tovertafel, e.d.

Een optreden van Harmonie De Oude Post was een bijzonder project en Klassiek Raakt is een

weerkerend genot, vooral omdat dit gericht is op een speciale doelgroep.

Het bestuur van de "Vrienden" is voortdurend actief in het aanscherpen van de criteria op basis waar-

van we het door sponsoren en donateurs opgebrachte geld zorgvotdig kunnen besteden. Dat z'rjn we aan

onze geldgevers verplicht. We kunnen dan ook nog altijd meer donateurs en sponsoren gebruiken; het

helpt mischien dat zij gebruik kunnen maken van de ruimte die onze ANB|-status biedt. Het eerder

doorgevoerde beleid dat een goedgekeurde aanvraag niet eindeloos op realisatie mag wachten, geeft

ons de mogelijkheid om niet alleen te stimuleren, maar zo nodig ook een goedkeuring in te trekken ten

gunste van een ander project.

Met ondersteuning van interne en eÍerne adviseurs proberen we de communicatiemiddelen steeds op

te frissen. Cello is daarin overigens leidend, maarwe volgen waar nuttig en nodig. Zo is Dropbox

verlaten door de komst van Google Drive, We werden goed geholpen bij de omzetten, al was hei voor

sommigen wel wennen.

Door het vertrek van Elke hebben we onze ambassadeurs wel wat verwaarloosd, maar we zullen vast

wel nieuwe wegen vinden om hun welkome inzet te reactiveren.

Het bestuur van de'Vrienden van Cello" kijkt met tevredenheid terug op een geslaagd jaar. We danken

iedereen die- in welke hoedanigheid dan ook- daaraan een bijdrage heeft geleverd.

Balans

Het eigen vermogen bedraagt per ultimo 2019:

De balans per 31 december 2019 sluit met een telling van

€

€

74.562

81.200

Op bladzijde 9 wordt een toelichting gegeven op de diverse balansposten.
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BALANS PER 3,I DECEMBER 20í9

4ctiva

Kortlopende vorderingen

Liquide middelen

Passiva

Fonds WC

Kortlopende schulden

3í december

2019

3í december

2018

€€

3

81.197

5

60.616

81.200 60.621

74.562

6,638

49.635

10.986
81.200 60.621
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RESULTATENREKENING 20í 9

LASTEI{

Projecten

Accountantskosten

Overige kosten

BATEN

Donaties van derden

Rente

Exploitatiesaldo

Werkelijk

2019

Werkelijk

20í8

€€

s4.271

554

667

61.970

545

825

55.492

80.416

3

63.340

36.807

5

80.419

24.927

36.812

26.528-
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Grondslagen voor de financiële verslaqlegging

Alqemene waarderi ngsqrondslaqen

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

zi.in 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

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben êen verwachte looptijd van maximaal l iaar
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van

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

Kortlopende vorderinoen

Dit betreft de volgende vorderingen:

Rente( bedrijfstele)rekening Rabobank

Liquide middelen

Betaalreken ing Rabobank

Rabo Bedrijfstelerekening

31 december

20í9

3í december

2018

€ €

53

53

nr, 1206.50.959

nr. 1511.148.586

53.307

27.890

7.731

52.885

81.197 60.616

Deze bedragen zÍjn in overeenstemming met de saldivan de laatste bankafschriften

over 202U2A19
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PASSIVA

Fonds Stichtinq.Vrienden van Cello

Stand per 1 januari2019:

BijiA(-r-)

Exploitati eresultaat 201 I 1201 8

Stand per 31 december 2019

Kortlopende schulden

Te betalen kosten

Te betalen aan Cello (projecten)

Toelichting te betalen projecten:

Spelcomputer VSO

Hometrainer beweegruimte Molenstraat 1 28

Electrische fietsondersteuning Chansonstraat 48-50

lnstallatie waterornament Cingel I 4-16

3í december

20'19

31 december

20í I
€

76.1 63

26.528-

49.635

3í december

20í8

718

10.269

10.986

2A19

300

600

3.1 80

1.953

6.033

€

49.63s

24.927

74.562

3í december

20{9

€€

6.033

605

6.638
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-rr#
Financiële positie

ïer verkrijging van een inzicht in de financièle positie van de Stichting Vrienden van Cello

kunnen de volgende overzichten worden gemaakt:

A) Verseliikend balansovenicht

Activa

Vorderingen

Liquide middelen

Passiva

Algemene reserye

Kortlopende schulden

b) Financiële slrlr_ctuu r

Werkk?pitaal

Vorderingen

Liquide middelen

Kortlopende schulden

Werkkapitaal

Oo lanqe termiin beschikbaar vermoqen

Algemene rêserve

Bestêdino

Resultaat

Uitkomst

2019

Bedrag

3

81 .1 97

8'1.200

o/D

0

'100

100

Uitkomst

2418

Bedrag

5

60.616 100

82

18

60,621

o/o

100

92

8

_l-ag_81.200

74.562

6.638

49.635

10.986

60.621 100

Uitkomst

2019

3

81.197

81.200

6.638

74.562

74.562

74.562

24.927

Uitkomst

2018

5

60.616

60.621

10.986

49.635

49.635

49.635

De toename van het werkkapitaal wordt nader toegelicht aan de hand van de onderstaande

staat van herkomst en besteding der middelen.

G) Staat van herkomst en besteding der middelen

2019 2018

26.528-

J

Per saldo toename van het werkkapitaal 24.927 26.528-
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Toelichtino on de Itatenrekenino 20í9

Projecten

Accountantskosten

Overige kosten

Totaal kosten

Donaties van derden

Rente

Totaal baten

Exploitatieresultaat (positief / nadelig(-/-) )

Toelichtins Donaties van derden

Uitkomst

2019

€

54.271

554

667

55.492

80.416

3

80.4í9

24.927

Werkelijk

2019

Uitkomst

20í8

€

61,970

545

825

63.340

36.807

5

36.812

26.528-

Gift t.b.v. Bracbant

Gift Jan en Jan Media

D.C,J. Verberckmoes

Stichting Marten & Dimiki

Cello ivm verkoop Haarendael

Ontvangen via betaalinstantie Mollie

Jaarlijkse incasso

Particulíeren < € 100

Totaal

900

900

300

25.000

50.000

1.093

1.980

243

80.416
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Specificatie van qiften:

Particu liere donateurs
lncidentele giften
Jaarlijkse giften (incasso)

Bedriiven

Totaal

Werkelijk
2019

28.436
1.980

30.416

50.000

il

80,4í6
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Accountancy & Advies B.V.Van Tilburg
- accountancy
- bedrijfsadvies

- overnames & acquisities
- belastingadvies

- improvement
- counseling

I BAN N LsOABNAO5227 39644
BTW-nr. N 18121.45.069801

- vastgoedadvies
- pensioenadvies

Lid NBA

Lid NOVAK

Aan: 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 inÍormatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en

resultatenrekening over 2019 met de daarbij horende toelichting. ln deze toelichting is onder andere een

ovezicht 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 jaanekening in

overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (BW), Wrj 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 inÍormatie 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 jaanekening overeenkwam met onze

kennis van Stichting Vrienden van Cello. Wij hebben geen controle- oÍ 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 objectieí hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met

de door u verstrekte gegevens.

Best, 31 maart

Van Tilburg & Advies B.V.

22,

M.J Tilburg AA

Kerkstraat 22

5682 AA Best

T 0499-327600
K.v.K. 17156988

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

Best



Goedeekeurde Díoi€cten/explollatleovenlcht t.b,v, bÊstuuÍ Stlchtlne Vrlenden van Cello

saldo Fonds van

Explolraile2|l9 Omschtuvlngprcject
Adngevtdagd
Nog te veMd(hlen Gereallseerd

49,635 Peí01.01-2019

74,562

2017-2t
2018-1

2018.10

2018-13

2018-15

2018-16

2019-1

2079-Z

2019-3

2018-19

2019-11

2019-13

2019

2019
2019

2019

2019

2079

2019-21

2019

3.180

1.953

1.159-

493

388

9.99s

8.136

1.815

4.296

432

7.230

6.674

6.772
300

250

100

300

240

1,976

VÍiival prolecten 2018

Votelnestschommel KonlntsvaÍen 4-6 8Íw
Tuin6ereedschap ên bank SchoolstÍaat

ClusteÍ Rosmalen Mobiele proJector, tovertafel
RolstoêltransportÍiets Veloplus clntel 17-18

AanvíaaB ondeÍsteunlng Fun26o AkkerstÍ16

Hydrotar WateÍleldingstÍaat 2a

MuzlekproJect Cingel 14-16

TovêÍtaíêl Manis KrlJÉsmanhof

E. ondeÍsteuning Chansonstraat 48-50

Twinbike €ikenpage 2-8

lr'lrateÍornament inc. lnstallatie Cln€el 14-16

duofiels Bracbant 17-19

KerstmaÍktZesde Donk

Ontmoeten 1e halfjaar 2019

Ontmoetê^ 2ê halÍjaar 2019

Festlval EyBenweg

Spelcomputer VSO Rosmalen

Hometralnet beweegruimtê MolênstÍaat 1?8

DarlvêÍl:chtlng vÍiie TUd

Kanlers ln ConceÍt

300

600

6.033 48.238

54-27LPÍojecten ten laste van exploltatle 2019

Afi onNangen giften oveí het Jaar 2019

Specificatletlften: D.C.J.VerbèÍkcmoes

Bissellng-Maas
. DÍiessen

sHF LeiJte

W.A.M. KleiJn

Sti(htint MaÍten & Dlmltri

ontvangen vla Mollie op proiect 2018-10

Onwanten via Mollie op prorect 2019-2

ontvangen via Mollie op project 2019-3

Onwanten via Mollle op project 2019-4

Ontvangen via Mollle op proied 2019-5

Ontvángen vla Mollie op prolect 2019-6

Ontvangen via Mollle op prolect 2019'1
ontvangen vla Mollie op proJect 2019-10

Ontvangen vla Mollie
schenkinB lvm verkoop Haarendael door Cello

Glft tbv duoflets Bricbant (dhr, Ruttenl 2019-13

Gift tbv duofiets 8Íacb {1, zandrchulp) 2019-13

Gift Jan en.lan M€dla
J. vd Bergh-van Valkenburg

Jaarlliksê incasso

Verschil giften/projecten, neBatief

6ij: ontvangen rente
olveÍse ultgaven 2019

Resuhaat 2019 {positief)

Saldo Algemene Resewë peÍ 31-12-2019

80.416

300

100

60

20

50

?5.000

100

196

5

108

100

250

224
5

105

s0.000

345

555

900

13

1.980

3

26.r44-

t.222
24,921-

JI


