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"-"ÍtnanCêllo
INLEIDING

Het verslagjaar 2020 was in veel opzichten bijzonder. Door de Corona-pandemie zou het voor

de hand liggen dat er helemaal niets te melden valt, maar gelukkig zag het bestuur met de gebruikelijke

ondersteuning door de raad van bestuur en medewerkers van Cello toch kans om er uiteindelijk

een vruchtbaar jaar van te maken.

Oprichting en Doel

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

meervoudige of verstandelijke beperking maken gebruik van de zorg- en dienstverlening van Cello

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

Stichting "Vrienden van Cello" verzamelt gelden om daarmee een fonds te vormen. Dit Íonds

staat ler beschikking van iedereen die gebruik maakt van de dienstverlening van Cello.

Het fonds dient om binnen Cello steun te verlenen aan wensen die niet uit de reguliere

middelen gefinancierd kunnen worden. Het bestuur koerst scherper op aanvragen ten

behoeve van dagbesieding. Die worden in principe niet toegekend, omdat reguliere financiering

daarvoor voorliggend is.

De stichting "Vrienden van Cello" tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het

inzamelen van het benodigde geld, het opzetten van projecten en begeleiden van initiatieven.

Bij het werven van sponsoren en fondsen wordt de WC ondersteund door medewerkers van

Celto en vrijwilligers uit de kring van ouders en verwanten.

Het bestuur van de stichting wil 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 aÍhankelijk te zijn van Íinanciële

bijdragen en gíften van derden, maar ook op een meer inhoudelijke bijdrage te kunnen rekenen

van part'tjen.

De stichting Vrienden van Cello is volgens de wet een ANBI, 'Algemeen nut beogende instelling"

en is als zodanig erkend door de Belaslingdienst. Bij deze dienst staat "Vrienden van Cello"

geregistreerd onder Íiscaal nummer 817700596, dossiernummer 29483.

Samenstellinq bestuur per 31 december 2020

Leo (L.A.M.) van Beek

ïon (A.J,M.) Verhoeven

Frank (F.M.P.) Knuvers

Marino (M.G.J. ) Ligtvoet

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

ïoine (A.J,H.A.) van der Pol

voorzitter

penningmeester

secretaris

tid

lid

adviseur

Het bestuur heeft de jaarrekening 2020 vastgesteld op 1 2 april 2021
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Verslaq over het boekiaar 2020

ResUltaat

Het boekjaar 2020 wordt afgesloten met een negatief resultaat van € 56. 126,--

Dit resultaat is een saldo van ontvangen baten € 40.313 en uitgegeven lasten € 96.439

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

Het eigen vermogen bedraagt € 18.436 per 31 december 2020. DÍt kan als volgt

schemalisch tot uitdrukking worden gebracht:

€

74.562

56.126

18.436

Stand Fonds WC per 31 decernber 2019:

Onttrekking 2020:

Stand Fonds WC per 31 december 2020:

Dit vermogen is geheel vrij besteedbaar en kent dus geen verplichtingen meer,

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 2020.

Ontwikkelingen 2020

De bestuurssamenstelting is in het verslagaar ongewijzigd gebleven. De bijzondere situatie deed

zich voor dat drie bestuursleden aan het einde van hun reguliere termijn voor herbenoeming in

aanmerking kwamen, maar dat het bestuur door de pandemie digitaal vergaderde op basis van een

beperkte agenda. Besloten werd om het rooster van aftreden en herbenoeming met een jaar te

verschuiven. Wijzigingen en eventuele uitbreiding van het bestuur na het vertrek in 2019 van

Elke de Quay en de rolwisseling van Toine van der Pol, kunnen daarmee in rust worden

beoordeeld in hel jaar2021. Daarmeewerd unaniem ingestemd.

De pandemie veroorzaakte meer ongemak, maar het bestuur besloot van de nood een deugd te

maken. Toen in de loop van het jaar duidelijk werd dat het niet zo snel gedaan zou zijn met de

pandemie en het ongemak voor cliënten alleen maar toenam, beslooi het bestuur in het voorjaar om

alle lopende aanvragen te beoordelen en dan ook aanvragen die daarvoor in aanmerking kwamen

in een keer te honoreren. Financieel bleek dat mogeliJk en het profijt van aanvragen werd in een

lastige periode voor de zorg optimaal benut.

Ook enkele latere aanvragen konden alsnog gehonoreerd worden. Opnieuw past ons grote dank-

baarheid dat sponsors en donateurs het ons mogelijk maken om ruimhartig naar aanvragen te kijken.

Het bestuur is in de loop van het jaar wel kritischer gaan kijken naar aanvragen. Met name bij aanvragen

van buren die redelijkerwijze gecombineerd kunnen worden, gaan we daarover met de aanvragers in

overleg . Gelukkig is er een grote bereidheid om mee te werken aan kostenbesparende oplossingen.

We denken ook na over de mogelijkheid om aanvragen onder te brengen bij de lnnovatheek en

intussen loopt het gesprek hierover, bedoeld om áanvragen toegangelijk te maken voor meer gebruikers.

We denken hiermee met hetzelfde geld meer bereikt kan worden.

Onze fondsen zijn niet onuitputtelijk en zelfs als ze dat wel zouden zijn, ontstaan er ook weer nieuwe

ideeën. We zoeken naar maximaal proÍijt en maximale benutting met de minste kosten.
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Het bestuur van de "Vrienden" ls voortdurend actief in het aanscherpen van de criteria op basis waar-

van we het door sponsors en donateurs opgebrachte geld zorgvuldig kunnen besteden. Dat zijn we

aan onze geldgevers verplicht. We kunnen dan ook nog altijd meer donateurs en sponsors gebruiken;

het helpt misschien dat zij gebruik kunnen maken van de ruimte die onze ANB|-stalus 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.

Er zijn meer kanttekeningen te maken bij de aanvragen. De misschien wel belangrijkste is dat niet elke

woning of vergelijkbare eenheid zich bewust is van de kansen die er liggen om wensen te realiseren.

Als een aanvraag is ingediend zien we wel regelmatig dat er ook vervolgaanvragen ingediend worden.

Het gebruik van de website is niet altijd naar wens; bij een aanvraag hoort een toelichtingliefst wat

creatief en met foto-voor de website. Dat lukt meestal wel, maar ook in de afronding wordt wat verwacht

en daar moeten we helaas te vaak om vragen. We doen een beroep op aanvragers om het hele proces

goed met ons afte ronden. i

Aan het begin van het jaarwerd een lijstje van aandachtspunten opgesteld om de samenwerking tussen

het bestuur en de andere instanties te evalueren en aan te scherpen. ln juni moesten we vaststellen

dat daardoor echt $siek en in volledige samenstelling vergaderd moet worden. We wachten het einde

van de pandemie af.

Ondeniverpen ter bespreking zljn:

- de samenwerking met de ambassadeurs

- bestuurssamenstelling en de taakopvatting van het bestuur in de toekomst.

- inventarisatie van het fielsend materiaal, het gebruik daarvan en de onderhoudssituatie willen we in

beeld brengen.

- verbetering van PR en communicatie.

Het bestuur van de "Vrienden van Cello" kijkt ondanks alle perikelen met tevredenheid terug op een

geslaagd jaar. We danken íedereen die-in welke hoedanigheid dan ook- daaraan een bljdrage heeft

geleverd.

Balans

Het eigen vermogen bedraagt per ultimo 2020:

De balans per 31 december 202O sluit met een telling van:

€

€

18.436

33.315

Op bladzijde g wordt een toelichting gegeven op de diverse balansposten.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2O2O

Actíva

Kortlopende vorderingen

Liquide middelen

Passiva

Fonds WC

Kortlopende schulden

3Í december

2020

3í december

20í9

€€

3

33.312

3

81.197

33.315 81.200

18.436

14.879

74.562

6.638
JJ.31b E1.200
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RESULTATENREKENING 2O2O

LAS-TEN

Projecten

Accountantskosten

Overige kosten

BATEN

Donaties van derden

Vrijval projecten voorgaand jaar

Rente

Exploitatiesaldo

(-) negatief

96.439

39,710

600

3

40.313

56,í26-

Werkel'rjk

2020

Werkelijk

2019

€€

95.806

569

64

54.271

554

667

55.492

80.416

3

80.419

24.927
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Grondsl_agen voor de financiële verslaqlegqinq

Al qelqene waa rderi n gss ron dsla gen

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

Vorderinqen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, voorzover

noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van onínbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal 'í jaar

Pagina B



van

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

31 december

2020

31 december

2019

€ €

Kortlopende vorderinqen

Dit betreft de volgende vorderingen:

Rente( bedrijfstele)rekening Rabobank

Liquide middelen

Betaalrekening Rabobank

Rabo Bedrijfstelerekening

3 3

3 3

nr. 1206.50.959

nr. 1511.148.586

5.418

27.894

53.307

27.890

33.312

Deze bedragen zijn ín overeenstemming met de saldivan de laatste bankafschriften

over 202012019

81.197
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3í december

2020

31 december

2419

PASSIVA

Fonds €tichtinq Vrienden van Cello

Stand per 1 januari:

A(-yblj

ExploitatieresuÍtaat

Stand per 31 december

Kortlopende schulden

Te betalen kosten

Te betalen aan Cello (projecten)

Toelichting te betalen projecten

Bijdrage t.b.v. hobbymaterialen ambulante zorg

Mr. Lagrostraat duofiets

Cingel 12 en Cingel 21 Fun2go duofiets

€ €

74.562

56.126-

49.635

24.927

18.436 74.562

3l december

2020

31 december

201 I
€€

604

14.275

605

6.033

14.879 6.638

2024

2420-12

2020-14

2020-15

268

7.344

6.663

14.275

Gebeurtenissen na baÍansdatum

Coronavirus

Het Coronavirus heeft ook invloed op onze stichting. Tot en met 2019 zijn er geen directe financiële

gevolgen geweest. Momenteel zijn er ook geen directe financiële consequenties van het Coronavirus

zichtbaar, Van Cello is een Coronabijdrage ontvangen om projectaanvragen te kunnen honoreren

omdat cliënten het erg moeilijk hadden met de pandemie. Dit neemt niet weg dat er onzekerheden

blijven bestaan. De jaarrekening is dan ook opgemaakt op basis van conlinuïteitsveronderstelling.
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Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de Stichting Vrienden van Gello

kunnen de volgende overzichten worden gemaakt:

A) Verqglíikend balansoverzicht

Activa Uitkomst

2019

Bedrag

3

81.157

5 81.200

Passiva

Uitkomst

2020

Bedrag

3

33.312

%o/o

0

100

100

Vorderingen

Liquide middelen

Algemene reserye

Kortlopende schulden

bl Financiële structuur

Werk[apítaal

Vorderingen

Liquide míddelen

Kortlopende schulden

Werkkapitaal

Oo lanqe termUn beschikbaar vermoqen

Algemene reserve

18.436

14,879

100

100

55

45

_1qq_

74.562

6.638

81.200

I
100

92

5

Uitkomst

2020

Uitkomst

20í9

3

81.157

3

33.312

33.315

14.879

81.200

6.638

18.436 562

18.436 74.562

18.436 74.562

De afname van het werkkapitaal wordt nader toegelÍcht aan de hand van de onderstaande

staat van herkomst en besteding der middelen.

C) Staat van herkom.st en bestedinq der middelen

2020 2019

Besleding

Resultaat 56.126- 24.527

Per saldo afname van het werkkapitaal 56.126- 927
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Toelichtinq op de resultatenrelseninq 2020

Projecten

Accountantskosten

Overige kosten

Totaal kosten

Donaties van derden

Vrijval projecten voorgaand jaar

Rente

Totaal baten

Exploitatieresultaat (nadelig )

Toelichtinq Donaties van derden

D.C.J. Verberkcmoes

Stichting Marten & Dimitri

Bijdrage Cello ivm corona

Huijbregts Notarissen bijdrage familie van Boxtel

Jaarlijkse Íncasso

Particulieren < € '100

Totaal

Uitkomst

2020

Uitkomst

2019

€

54.271

554

667

55.492

80.416

3

80.4í9

24.927

€

95.806

569

64

96.439

39.710

600

3

40.313

56.126-

Werkelijk

2420

'150

25.000

12.000

500

1.975

85

39.710
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Specificatie van qifte.n:

P?rticuliere donateurs
lncidentele giften
Jaarlijkse giften (incasso)

Bedrijven

Totaal

Werkelijk
2020

25.735
1,975

27.710

12.000

39_710



Accountancy & Advies B.V.Van Titburg
- accountancy
- bedrijfsadvies

Kerkstraat 22
5682 AA Best

- overnames & acquisities
- belastingadvies

- improvement
- counseling

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 informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en
resultatenrekening over 2020 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 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 aanleveÍ, Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor

geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze

verantwoordelijkheid heeÍt 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,

22 maarl2021

Van Tilburg & Advies B.V,

22,

M,J,C, Tilburg AA

r BAN N LsoABN 405227 39544
BTW-nr. N 18121.45.069801

- vastgoedadvies
- pensioenadvies

Lid NBA

Lid NOVAK

T 0499-327600
K.v.K. 17156988

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

Best



Goedrekeurde oroíecten/exploitatieovezicht t.b.v. bestuuÍ Stichtinr Vrienden van Cello

DatumGoedkeuring Omschrijvingproject
Per 01-01-2020

Exploitatia 2020

Klassiek raakt

Chensonstraat Fun2go fi ets (meerprijs)

Heikent 1 ondersteuning Fun2go

Eikenpege 2-8 duofi ets/twinbike
Eikenpage 24 bi,idrage snoezelkar

Waterkant 8-10 11-13 Fun2 Go Fiets

Praxfit Jan Heiimanslaan

Fun2go fiets zandkant 13

Zusterspad CRDL

Eikenpage 8 mobiele magic carpet

Snoezelkar Cingel 3 en 3b

Beatrixstraat Beleef w
Stichting de Zon online inspiratiebibliotheek

Cingel 7-8 Cosmo knoppen

Motomêd Manis Krijgsmanhof

Silênt Disco Vrije Tijd en lnnovatheek

Bi.idrage t.b.v. hobbymaterialen ambulante zorg

Beleef TV Cingel 17-18

Mr. Lagrostraat duofi ets

Cingel 12 en Cingel 21 Fun2go duofiets

Proiecten ten laste van exploitatie 2020

Af: ontvangen giften over hetjaar 2020

Specificatiegiften: D.C,l.Verberkcmoes

P.C.A. Driessen

Stichting Marten & Oimitri

Bijdrage Cello ivm corona

Ontvangen via Mollie (A. van Harssel) voor aanvraag 2020-13

Jaarlijkse incasso

Teruggeboekt van jaaÍlijksê incasso

Huijbregts Noterissen bijdrage familie van Boxtel

Verschil giften/projecten, negatief

Bij: onwangen rente

Diverse uitgaven 2020

Resultaat 2020 (negatief)

Saldo Algemene R€serve per 31-12-2020

Eedrag Saldo Fonds

74.562

Aongewaagd
Nog te vetwachten Gercoliseetd

2019-3

2019-4

2019-s

2019-6

20t9-7
2019-12

2020-\
2020-2

2020-3

2020-4

2020-6

2020-7

2020-9

2020-10

2020-7t

2020-12

2020-13

2020-14

2020-15

2,250

201

3.181

6.583

4.633

6.984

4.750

7.140

5.990

9.995

4.882
9.979

1.800

L,2U
6,000

1.248

268

4.712

7.344

5.663

14.274 81.s32

95.805

39.7L0

150

50

25.000

12.000

25

2,260

285-

500

56.096

56.126

30

18.436


