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INLEIDING van Cello

Ook het verslagjaar 2021 was een bewogen jaar. Allereerst door het overlijden van onze voorzitter 

Leo van Beek. Leo is vanaf zijn pensionering als bestuurder van Cello in 2013 voorzitter van WC 

geweest. We missen in hem een zeer gemotiveerde bestuurder en aimabel mens.

Het tweede jaar van de Corona-pandemie had een grote weerslag op het functioneren van WC.

De donaties waren minder. Zowel het aantal donaties, als de hoogte ervan. Er kwamen minder 

wensen binnen en de realisatie van de wensen verliep trager. Desondanks hebben we positief 

kunnen reageren op een tiental wensen die in het afgelopen jaar aan ons zijn gedaan.

Het jaar 2022 ziet er gunstiger uit. Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag lijkt de pandemie 

minder ingrijpend te worden en zal het waarschijnlijk overgaan in een endemie. Waardoor de wereld 

weer opener wordt. En de contacten met cliënten, ouders/verzorgers en medewerkers weer normaal 

kunnen worden. Dat betekent dat we onze activiteiten weer kunnen op schroeven. We zullen veel 

aandacht besteden aan het werven van donateurs en sponsoren.

Door goede publiciteit en communicatie.

Oprichting en Doel

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 

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

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.

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 dagbesteding. 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 

Cello 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 afhankelijk te zijn van financiële 

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

van partijen.
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Vrienden. 
van Cello

De stichting Vrienden van Cello is volgens de wet een ANBI, "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 2021

Ton (A.J.M.) Verhoeven 

Frank (F.M.P.) Knuvers 

Marino (M.G.J.) Ligtvoet 

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

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

Plet bestuur heeft de jaarrekening 2021 vastgesteld op 19 mei 2022.

waarnemend voorzitter/penningmeester

secretaris

lid

lid

adviseur
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Vriende 
van Cello

f
Verslag over het boekjaar 2021

Resultaat

Het boekjaar 2021 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 4.681 ,~

Dit resultaat is een saldo van ontvangen baten € 31.952,-en uitgegeven lasten € 27.271 

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

Het eigen vermogen bedraagt € 23.117 per 31 december 2021. Dit kan als volgt 

schematisch tot uitdrukking worden gebracht:

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 2021.

Ontwikkelingen 2021

Zoals eerder gemeld is onze voorzitter Leo van Beek ons ontvallen. Hij was al geruime tijd ziek. 

Na het overlijden van Leo heeft het bestuur zich beraden over de toekomstige invulling van de 

voorzittersrol. Zij hebben Theo van den Boogaart, voormalig sectormanager van Cello gevraagd 

tijdelijk deze rol in te vullen. Hij zal, samen met de andere leden van het bestuur, onderzoeken 

hoe het functioneren van Vvc verbeterd kan worden. Daarbij wordt met name gedacht aan het 

verbeteren van de bekendheid, de samenstelling en het functioneren van het bestuur en de 

communicatie binnen Cello.

De andere bestuursleden hebben aangegeven hun positie te handhaven. Het bestuur heeft 

enkele malen vergaderd met een video-verbinding vanwege de Coronabeperkingen.

Ondanks de mindere inkomsten zijn we toch dankbaar aan degenen die wel trouw gedoneerd 

hebben, waardoor we toch wensen konden honoreren. Het bestuur is kritisch gaan kijken naar 

de aanvragen. Aanvragen die gebruikt kunnen worden door meerdere cliënten, worden 

eerder gefiatteerd.

€

Stand Fonds VVC per 31 december 2020:

Toevoeging resultaat 2021

Stand Fonds VVC per 31 december 2021:

18.436

4.681

23.117

Balans

Het eigen vermogen bedraagt per ultimo 2021:

De balans per 31 december 2021 sluit met een telling van:

€ 23.117

€ 31.316

Op bladzijde 9 wordt een toelichting gegeven op de diverse balansposten.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ff
;ndenWVrienden, 

van Cello

31 december 31 december

________2021 ___________ 2020

€ €

Activa

Kortlopende vorderingen 2.048 3

Liquide middelen 29.268 33.312

31.316 33.315

Passiva

Fonds WC 23.117 18.436

Kortlopende schulden 8.199 14.879
31.316 33.315
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RESULTATENREKENING 2021

LASTEN

Projecten

Accountantskosten 

Overige kosten

BATEN

Donaties van derden

Vrijval projecten voorgaand jaar

Rente

Exploitatiesaldo

(-) negatief

Vrienden, 
van Cello

Werkelijk Werkelijk

2021 ______________ 2020

€ €

28.588

569

159

29.317

95.806 

569 

____ 64

96.439

33.996 39.710

600

_____ 2_ ___________________ 3

33.998 40.313

4.681 56.126-
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Vriende 
van Cello

t
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 liguide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

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

TOELICHTING OP DE BALANS 31 december 31 december

2021 2020

ACTIVA

Kortlopende vorderinaen

€

Dit betreft de volgende vorderingen:

Nog te ontvangen van Cello 2.046 -

Rente( bedrijfstelejrekening Rabobank 2 3

2.048 3

Liquide middelen

Betaalrekening Rabobank nr. 1206.50.959 11.372 5.418

Rabo Bedrijfstelerekening nr. 1511.148.586 17.896 27.894

29.268 33.312

Deze bedragen zijn in overeenstemming met de saldi van de laatste bankafschriften 

over 2021/2020
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31 december 

2021

31 december 

2020

PASSIVA __________________ € €

Fonds Stichting Vrienden van Cello

Stand per 1 januari: 18.436 74.562

Bij/Af(-)

Exploitatieresultaat  4.681  56.126-

Stand per 31 december 23.117 18.436

31 december 31 december

___________ 2021 ___________2020

€ €

Kortlopende schulden

Te betalen kosten 608 604

Te betalen aan projecten __________ 7.592 _________ 14.275

8.199 14.879

Toelichting te betalen projecten: ___________2021

De lachende Zon Project 2021-9 1.500

Twinbike Zandoogpad 3 Project 2021-10 6.092

7.592

Gebeurtenissen na balansdatum

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. Dit neemt niet weg dat er onzekerheden blijven bestaan.

De jaarrekening is dan ook opgemaakt op basis van continuïteitsveronderstelling.
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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

Vorderingen 

Liquide middelen

Passiva

Algemene reserve 

Kortlopende schulden

b) Financiële structuur

Werkkapitaal

Vorderingen 

Liquide middelen

Kortlopende schulden 

Werkkapitaal

Op lange termijn beschikbaar vermogen

Algemene reserve

Uitkomst
2021

Bedrag % 

2.048 7

29.268 __93_

31.316 100

Uitkomst
2020

Bedrag % 

3

33.312 100

33.315 100

23.117 74 18.436 55

8.199 26 14.879 45

31.316 100 33.315 100

Uitkomst
2021

2.048

29.268

31.316

8.199

23.117

23.117

Uitkomst
2020

3

33.312

33.315

14.879

18.436

18.436

23,117 18,436

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

staat van herkomst en besteding der middelen.

C) Staat van herkomst en besteding der middelen
_______ 2021 _______ 2020

Besteding

Resultaat 4.681 56.126-

4.681 56.126-Per saldo toename van het werkkapitaal



Toelichting op de resultatenrekening 2021

Projecten

Accountantskosten 

Overige kosten

Totaal kosten

Vrienden. 
van Cello

Uitkomst

2021

€

28.588

570

159

29.317

Uitkomst

2020

€

95.806

569

64

96.439

Donaties van derden 33.996 39.710

Vrijval projecten voorgaand jaar - 600

Rente 2 3

Totaal baten 33.998 40.313

Exploitatieresultaat voordelig/nadelig(-)  4.681 56.126-

Werkelijk

Toelichting Donaties van derden 2021

Stichting Marten & Dimitri 25.000

Cello 2.046

Fam. Van Haandel 2.000

Cliëntenraad jeugd Cello 707

Mw. W. Kuijsten 100

J. Boterblom 100

Jaarlijkse incasso 2.000

Particulieren < € 100 2.043

Totaal 33.996
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<t
inden JVrienden. 
van Cello

Specificatie van giften:
Werkelijk

2021

Particuliere donateurs
Incidentele giften 31.996
Jaarlijkse giften (incasso) _____________ 2.000

33.996

Bedrijven _____________

Totaal 33.996
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accountants | adviseurs

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 2021 en 
resultatenrekening over 2021 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.

Sint-Oedenrode, 25 april 2022

Aa igesicten tij

SRA
Jan Tinbergenstraat 4, 5491 OC Sinl-Oadenrode | Telefoon: 0413 49 1111 | E-mail: info@udven.nl 
Beconnr.: 25.V0.98 | KvK: 17278750 | www.vdven.nl

mailto:info@udven.nl
http://www.vdven.nl


Goedgekeurde proiecten/exploitatieoverzicht t.b.v. bestuur Stichting Vrienden van Cello

Datum Goedkeuring Omschrijving project Bedrag Saldo Fonds
18.436

2020-12 Bijdrage t.b.v. hobbymaterialen ambulante zorg (gerealiseerd) 268
2020-14 Mr. Lagrostraat duofiets (gerealiseerd) 7.344
2020-15 Cingel 12 en Cingel 21 Fun2go duofiets (gerealiseerd) 6.663

Bankkosten (gerealiseerd) 6
Accountant 600
Reservering Jaarrekening 2020 -14.880

Exploitatie 2021
Aangevraagd
Nog te verwachten Gerealiseerd

2020-11 Silent Disco 1457
2021-1 ROAM Twinbike Plus Elektrisch Bolakker2-4 6513
2021-3 Muurschildering HAL 36 1250
2021-4 Tovertafel Elzengaard 4311
2021-5 Zandkant 9-11 duofiets 2965
2021-7 Brabant Zorg Manis Krijgsmanhof, inrichting binnentuin en meubilair 1.500
2021-8
2021-9
2021-10

Duofiets Den Dries Liempde
Lachende Zon 1500
Twinkbike Zandoogpad 3 6092

3000

Projecten ten laste van exploitatie 2021

7.592 20.997

28.588

Af: ontvangen giften over het jaar 2021 
Specificatie giften: P.C.A. Driessen

Dhr. J. Blonk en mw. Jaspers 
M.M.C. Jaspers 
J.M.H. Weber 
Eggenkamp
Stichting Marten & Dimitri 
Jaarlijkse incasso 
Mw. W. Kuijsten 
R.M.C. Jaspers
Mollie ontvangen voor aanvraag 2021-4 
Cliëntenraad jeugd Cello 
Haandel gift t.b.v. 2021-10 
Mollie ontvangen voor aanvraag 2021-8 
Mollie ontvangen voor aanvraag 2021-7 
J. Boterblom 
M. Ligtvoet 
Cello Twinbike

Verschil giften/projecten, negatief 
Bij: ontvangen rente 
Diverse uitgaven 2021 
Resultaat 2021

33.996

5.408-
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4.681-
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23.117Saldo Algemene Reserve per 31-12-2021
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