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1.1

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Het Erfdeel. Hiermee geven wij u in het kort een impressie van
het reilen en zeilen binnen onze stichting en hoe we werken aan onze doelstellingen. Dit geldt dan met
name voor de situatie in 2019, maar het geeft ook inzicht in de ontwikkelingen die we doormaken en
een indruk van de toekomst zoals we met elkaar voor ogen hebben en hoe we dit proberen te
verwezenlijken.
Om uw beeld zo compleet mogelijk te maken, hiermee een overzicht van de zaken die we u in dit
jaarverslag presenteren:






Doelstelling en beleid
Voorwoord van de voorzitter
Jaarverslag zorg
Financiën
Jaarrekening 2019 (apart document)
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1.2

Doelstelling en beleid

Stichting Zorgboerderij Het Erfdeel is middels notariële akte d.d. 18 mei 2009 opgericht. De stichting
staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 52968146. De statutaire
naam luidt Stichting Het Erfdeel – zorg & begeleiding.
De stichting ziet het als haar missie om vanuit haar Christelijk diaconale perspectief onvoorwaardelijk
hulp te bieden aan kwetsbare mensen. Binnen de grenzen van het haalbare en/of wenselijke wil de stichting open staan voor iedereen. Ongeacht identiteit en nationaliteit.
De stichting biedt hulp aan door het beschikbaar stellen van faciliteiten en diensten om personen in
maatschappelijke of psychische nood te ondersteunen. De stichting verleent hulp door het bieden van
psychosociale en/of pastorale begeleiding voor personen die om wat voor reden afstand nemen van hun
woon/werk situatie.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van een Christelijke leefgemeenschap waarbij
personen inwonen bij een zorgechtpaar, de individuele begeleiding en eventueel het leiden naar professionele hulpverlening, het bieden van een beperkt dagprogramma en het geven van advies met betrekking tot nazorg.
Als grondslag wil de stichting zich baseren op Gods onfeilbare Woord en de daarop gebaseerde belijdenisgeschriften. Vanuit de Bijbel voelen we ons gedreven om in afhankelijkheid en navolging van Christus
ons in te zetten voor onze naaste en hen bij te staan tot eer van God.
Gedurende het verslagjaar zijn de statuten niet gewijzigd.
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1.3

Voorwoord

Er is weer ontzettend veel gebeurd in één enkel jaar. In de eerste plaats natuurlijk in de levens van de
jongeren voor wie we er zijn. Jongvolwassenen die nog niet (helemaal) op eigen benen kunnen staan,
maar die om wat voor reden dan ook, niet terecht kunnen bij hun ouders of andere familieleden. We zijn
dankbaar dat we als stichting een tijdje met deze jongeren mogen optrekken. We hopen en bidden dat
zij daarmee iets van de liefde en genade van onze liefdevolle Vader mogen ervaren.
We zijn ook blij en dankbaar dat ons beheerdersechtpaar Gerwin en Tine opnieuw een kindje mochten
ontvangen. Op 2 september werd Joëlle geboren, zusje van Emily en Géron. Met Joëlle op komst
besloten Gerwin en Tine om te stoppen bij de Leevboerderij en te verhuizen naar de regio waar ze
opgroeiden. Dat was niet alleen voor Gerwin en Tine een ingrijpende beslissing, maar ook voor ons als
bestuur.
In 2019 dachten we voor het eerst serieus na over het verleggen van de koers van de Leevboerderij. Een
aantal ontwikkelingen gaven daartoe aanleiding. Allereerst het vertrek van het beheerdersechtpaar.
Daarnaast waren we al langere tijd op zoek naar een geschikte vervanger voor Jacqueline Visser, als
bestuurslid zorg vanaf het eerste uur betrokken bij de Leevboerderij. Reeds in de eerste helft van 2018
gaf ze aan zich te willen terugtrekken als bestuurslid. Maar belangrijker nog, we merkten dat alle
veranderingen in de jeugdzorg steeds meer vroeg van ons als vrijwillig bestuur. Zo ontstond de
gedachte om de koers van de Leevboerderij te gaan verleggen, bijvoorbeeld naar een
gezinshuisconstructie of pleegzorg.
Gedurende het jaar hebben we gewerkt aan de opbouw van Liev & Leev als dagbestedingslocatie. Het
was een fijne locatie voor dagbesteding voor een aantal jongeren. Ze konden er bakken, producten
verkopen, koffie schenken en ook was er regelmatig een kinderpartijtje. Helaas groeide de belangstelling
voor Liev & Leev als dagbestedingslocatie minder snel dan vooraf ingeschat.
We zijn dankbaar terug te kunnen kijken op een goed jaar. In eerste plaats danken we daarvoor Hem,
die ons hierbij geholpen heeft. Maar onze dank gaat ook uit naar alle andere betrokkenen die zich
geheel belangeloos hebben ingezet voor het gezamenlijke doel.
Het bestuur
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Zorg

Het Erfdeel wil vanuit diaconaal perspectief onvoorwaardelijk hulp bieden aan kwetsbare jongeren
(18-26 jaar oud). Deze jongeren hebben te maken met problemen op het gebied van identiteit en
eenzaamheid, of een instabiele thuissituatie. Zij verdienen een kans om hun leven op de rails te zetten.
De hulp voor deze jongeren is schaars in Nederland.
Waar nodig schakelen we professionele hulpverlening in bij specifieke zorgvragen of op juridisch gebied.
Jongeren die psychotherapeutische hulp hebben of dat nodig hebben, kunnen wel bij Het Erfdeel
terecht voor de woon- en begeleidingsfunctie, maar zullen de genoemde behandeling ‘ambulant’ volgen
/ blijven volgen. De vakterm die bij ons werk hoort is ‘maatschappelijke opvang’.
Liev & Leev
Sinds 2018 kunnen jongeren terecht bij Liev & Leev, de dagbestedingslocatie van Het Erfdeel.
Liev & Leev biedt zinvolle dagbesteding aan jongvolwassenen in de gemeente Werkendam. Met zinvol
bedoelen wij dat het bijdraagt aan de maatschappij en aan jezelf. Wij richten ons namelijk op praktische
activiteiten die een concrete en directe meerwaarde bieden voor anderen en van toegevoegde waarde
zijn voor jezelf. Bij Liev & Leev kunnen klanten terecht voor streek-, biologische en zelfgemaakte
producten. Ook schenken we koffie en thee en organiseren we kinderfeestjes en andere activiteiten. In
2019 werd Liev&Leev gerund door vrijwilligers die zo nodig werden ondersteund door professionals met
ervaring in dagbesteding.
Contacten en stakeholders
We hebben regelmatig contact met verschillende instanties. Bijvoorbeeld het loket van de gemeente
Werkendam, om de aanmeldprocedure van nieuwe gasten te vergemakkelijken of uitkeringen aan te
vragen. Maar ook als het gaat om de borging van de begeleiding binnen de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). Er zijn afspraken gemaakt met de beleidswerkers van de Wmo met betrekking tot
de intakeprocedure. De pilot die in 2018 startte is wegens succes in 2019 doorgezet. Dit betekent dat de
aanvrager (leevboerderij Het Erfdeel) een beoordeling schrijft. Hierdoor hoeft de Wmo consulent geen
extra huisbezoek te plannen. Daarna wordt de zorg afgegeven door de consulent. Bij vragen en of
onduidelijkheden vindt er alsnog een gesprek plaats. Een maal per jaar wordt deze werkwijze
geëvalueerd met de beleidsmedewerker van de Wmo en Leevboerderij Het Erfdeel.
Zorgcollectief Altena
In 2013 is de Leevboerderij lid geworden van Zorgcollectief Altena. Dit collectief bestaat uit een aantal
kleine zorgaanbieders uit het Land van Heusden en Altena. Zorgcollectief participeert in verschillende
werkgroepen binnen de Dongemond-gemeenten wat betreft de begeleiding vanuit de Wmo. De zes
Dongemond-gemeenten (Oosterhout, Drimmelen, Geertruidenberg, Werkendam, Woudrichem en
Aalburg) werken samen aan de sociale taken die het Rijk overhevelt naar gemeenten. Zie voor meer
informatie over Zorgcollectief Altena de website zorgcollectiefaltena.nl.
In de beginjaren van de wet Wmo hebben we gezamenlijk ingekocht bij de gemeente. Sinds 2017
hebben we een eigen inkoopcontract met de zes Dongemond-gemeenten.
Om kwaliteit te kunnen waarborgen worden er gezamenlijke intervisie bijeenkomsten georganiseerd.
Daarnaast is er regelmatig onderling contact om goed begeleidings- of behandelplekken uit te wisselen.
Door gezamenlijk scholing in te kopen en gebruik te maken van elkaar expertise drukken we de kosten
en houden we de kwaliteit op peil.
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Zorg en begeleiding voor onze gasten
Om de zorg en begeleiding voor onze gasten op een goede manier vorm te geven hebben we gekozen
voor het inzetten van een beheerdersechtpaar die de dagelijkse gang van zaken voor hun rekening
nemen. Dit betekent het wegwijs maken van de gasten op de Leevboerderij, het samen gebruiken van de
maaltijden op bepaalde dagen van de week en het bespreken en vormgeven van het begeleidingsplan.
Omdat het beheerdersechtpaar in 2019 een derde kind heeft gekregen en er besloten werd om de koers
van de Leevboerderij te verleggen is er halverwege 2019 voor gekozen om geen nieuwe jongeren te
laten instromen. Daarmee was de bezetting van de Leevboerderij in de tweede helft van het jaar beperkt.
De werkzaamheden tijdens het verlof van het beheerdersechtpaar werd opgevangen door vrijwilligers uit
het bestuur en zorgteam.
De begeleiding van de jongeren gebeurt zowel individueel als in een groepsoverleg. Iedere maand is er
een groepsoverleg en tweemaandelijks vindt er een themabespreking plaats, bijvoorbeeld over emoties,
feedback geven en ontvangen, kernkwadranten, keuzes maken. Soms werd er gebruik gemaakt van een
spel om over de thema’s te praten.
Beheerdersechtpaar
Om goede zorg te kunnen garanderen op de Leevboerderij is het van belang dat het
beheerdersechtpaar Gerwin en Tine van Weelden voldoende kennis heeft en over de juiste
begeleidingsvaardigheden beschikt. Zodat de geboden zorg in ontwikkeling blijft en het echtpaar in
staat is om te reflecteren op hun handelen. Tine participeert ook in de intervisiebijeenkomsten van het
zorgcollectief.
Zorgteam
Het beheerderechtpaar ontvangt begeleiding van het zorgteam, dat bestaat uit vijf professionals uit de
zorg. Zij zijn werkzaam in de zorg als CGJ werker, pedagoog, orthopedagoog, ervaren pleegouder, of
kinderverpleegkundige. Ieder lid van het zorgteam heeft naast de gezamenlijke verantwoordelijkheid
een eigen taak. Denk aan vertrouwenspersoon voor de gasten, wekelijkse begeleiding van het
beheerdersechtpaar, Wmo. In 2019 kwam het zorgteam vijf keer bij elkaar voor een vergadering.
Advisering
Het zorgteam heeft naast de begeleidingsrol voor het echtpaar, ook een adviserende rol richting het
bestuur als het gaat om zorg. Soms is dit op vraag van het bestuur, soms wordt een advies ongevraagd
vanuit het zorgteam gegeven.
Buddy's
Naast het zorgteam worden er buddy’ s ingezet om de gasten extra te kunnen ondersteunen. Als de gast
behoefte heeft aan een buddy kan deze in overleg met gast en buddy gekoppeld worden. Dit jaar was er
een buddyavond om de buddy’s te ontmoeten, samen te binden en toe te rusten.
Jaarplan zorg
Voor 2019 is een jaarplan opgesteld, specifiek voor de zorgtaken. Het evalueren en bespreken van de
voortgang gebeurt tijdens de vergaderingen van het zorgteam. Van elke vergadering wordt een notulen
gemaakt.
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Er werd bijvoorbeeld gesproken over: dagbesteding, hoe krijgen we de gasten aan het werk,
groepscohesie, hoe stemmen we af op een homogene groep waar iedereen zich thuis voelt, hoe gaan
we om met de pastorale aandacht.
Kwaliteit
Om de kwaliteit te waarborgen is gekozen om te werken vanuit een gestructureerd begeleidingsaanbod.
We maken gebruik van het 8-fasenmodel. Het handboek is steeds aangepast op de begeleiding binnen
de Leevboerderij. We maken gebruik van het blad Kr8. Dit een hulpmiddel, waarmee de gast zelf
aangeeft waar hij of zij aan wil werken binnen de begeleiding. Dit jaar zijn we het ook gaan gebruiken als
hulpmiddel voor de evaluaties en effectenmeting. Daarnaast doen we mee met het intervisieprogramma
van zorgcollectief om kwaliteit van medewerkers te toetsen en te waarborgen.
Aanmeldingen en plaatsing
Het beheerdersechtpaar screent de aanmeldingen als eerste. Vervolgens voert Tine samen met een lid
van het zorgteam een intakegesprek. Ieder lid van het zorgteam reageert apart, zonder beïnvloeding van
elkaar. Tine maakt daarvan een korte samenvatting, waarna iedereen opnieuw kan reageren met een nee
of ja voor plaatsing. Bij veel twijfel (bijvoorbeeld bij meer tegen dan voor) kan er op verzoek van Tine
een korte vergadering worden gepland om de plaatsing te bespreken. Hierbij kijkt het zorgteam vooral
naar geschiktheid binnen de doelgroep, groepscohesie. Daarnaast of wij gezien de problematiek van de
potentiele gast, de zorg en begeleiding kunnen bieden die nodig is. Daarnaast krijgt de gast zelf
bedenktijd. Na een week heeft Tine contact met de gast om verdere afspraken te plannen of door te
verwijzen.
Contacten die plaatsvonden in 2019
Aanmeldingen
Intakegesprek
2
1

Geplaatst
0

Doorverwezen
1

Uitstroom
4

Vanaf voorjaar 2019 gold een plaatsingsstop vanwege het aanstaande verlof van Tine en ontwikkelingen
aangaande de koers van de Leevboerderij. De laatste twee gasten stroomden 15 december uit, tegelijk
met het vertrek van het beheerdersechtpaar.
Klachtenregeling
Stichting Leevboerderij het Erfdeel is aangesloten bij klachtenportaalzorg. We willen onszelf als stichting
altijd verbeteren, daarom doen we ons voordeel met gesprekken als deze. In 2019 was er geen klacht.
Vooruitblik 2019
Gezien de transitie en decentralisaties binnen de zorg zijn we genoodzaakt om te participeren en te
innoveren. We zochten steeds naar mogelijkheden en verbindingen en onderhielden daar waar nodig
contact met de gemeente en andere stakeholders.
In 2019 dachten we voor het eerst na over het verleggen van de koers van de Leevboerderij. Een aantal
ontwikkelingen gaven daartoe aanleiding. Allereerst het vertrek van het beheerdersechtpaar. Daarnaast
waren we al langere tijd op zoek naar een geschikte vervanger voor Jacqueline Visser, als bestuurslid
zorg vanaf het eerste uur betrokken bij de Leevboerderij. Reeds in de eerste helft van 2018 gaf ze aan
zich te willen terugtrekken als bestuurslid. Maar belangrijker nog, we merkten dat alle veranderingen in
de jeugdzorg steeds meer vroeg van ons als vrijwillig bestuur.
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Zo ontstond de gedachte om de koers van de Leevboerderij te gaan verleggen, bijvoorbeeld naar een
gezinshuisconstructie of pleegzorg. Daarmee zal de doelgroep wijzigen van jongeren naar kinderen en
zullen ze niet meer een tot twee jaar op de Leevboerderij verblijven, maar langere tijd.
In 2019 zijn we gestart met een wervingsprocedure voor pleeghuisouders. Bij het schrijven van dit
jaarverslag doorloopt het gekozen echtpaar een selectieprocedure bij een pleegzorgorganisatie. De
doelgroep zal dus wijzigen, maar centraal blijft dat de Leevboerderij jonge mensen opvangt die in een
moeilijke situatie zitten. Onze missie blijft om vanuit haar Christelijk diaconale perspectief
onvoorwaardelijk hulp te bieden aan kwetsbare mensen.
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Financiën

Het jaar 2019 hebben we over beide stichtingen gezien met een klein positief resultaat kunnen afsluiten.
De stichting is een particulier initiatief en voor haar gelden volledige afhankelijk van bijdragen van
derden en van eigen inspanningen. Daarom speelt PR en Fondswerving een grote rol in de jaarplannen.
Met het resultaat van 2019 mogen we erg tevreden zijn. De exacte cijfers kunt u terugvinden in de
jaarrekening die apart is opgenomen als bijlage bij dit document.
Bezetting
Het jaar 2019 is in veel opzichten heel anders verlopen dan we aanvankelijk dachten. Het jaar heeft
uiteindelijk in het teken gestaan van de afbouw van de huidige activiteiten door het vertrek van ons
beheerdersechtpaar. We zijn het jaar begonnen met 7 gasten en halverwege december zijn onze laatste
2 gasten vertrokken. Dat is dan ook de reden van het resultaat wat behaald is, omdat de kosten wel het
hele jaar gelijk zijn gebleven.
Huursubsidie
Reeds in 2013 zijn we door de belastingdienst aangemerkt als zelfstandige/onzelfstandige woonruimte.
Hierdoor is het voor de gasten ook in 2019 weer mogelijk geweest om huursubsidie aan te vragen. Dit
heeft hen een betere mogelijkheid gegeven om hun financiële verplichtingen na te komen en de
stichting wat meer armslag om voldoende opbrengsten te genereren.
Winkel
Omdat 2018 in het teken stond van de afbouw en opstart van de winkel / dagbesteding waren de
verwachtingen voor 2019 positief. Door de afbouw in de bezetting van het aantal gasten was het voor
ons echter niet meer mogelijk om de winkel / dagbesteding draaiende te houden, vandaar dat in
oktober de activiteiten van Liev en Leev zijn gestaakt.
Financiële positie
De financiële positie is in 2019 nagenoeg gelijk gebleven aan die van 2018. In 2019 heeft de verplichte
aflossing op de lening voor de verbouwing van het pand weer plaats gevonden. Onze moederdagfair en
de giften van zowel kerken als particulieren in de regio hebben gezorgd voor extra inkomsten. We
mogen met dankbaarheid terugzien op de giften van zowel kerken als particulieren en voelen ons
daarmee gesteund in onze activiteiten.
Bestemmingsfonds
In 2014 is een bestemmingsfonds gecreëerd door DmZ. Dit fonds heeft tot doel om de stichting te
ondersteunen als zij een gast opvangt die zelf niet aan zijn of haar financiële verplichtingen kan voldoen
richting de stichting. Uiteraard wordt het fonds pas aangesproken als de gast ook in zijn of haar netwerk
niet kan rekenen op financiële steun. Voor de stichting geeft dit extra zekerheid omtrent haar inkomsten.
In 2019 is er geen gebruik gemaakt van het fonds.
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Vooruitblik 2019
Een blik op de financiële positie over 2020 geven is best een lastige klus. De wijziging naar een
gezinshuis vraagt de nodige veranderingen. Bij het opstellen van het jaarverslag zijn belangrijke
financiële zaken nog niet (voldoende) bekend, waardoor een zo goed mogelijke inschatting is gedaan.
De verwachting is wel dat we qua resultaat op nihil uit zullen komen. Er zijn ook liquide middelen
aanwezig om huidige activiteiten af te ronden en nieuwe op te starten. Het bestuur verwacht met
voldoende financiële middelen af te kunnen sluiten en de continuïteitsreserve te continueren.
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PR en fondswervingsactiviteiten

PR
Het jaar 2019 kan getypeerd worden als een transitiejaar. Al vrij vroeg in het jaar informeerde het
beheerdersechtpaar ons over de op handen zijnde gezinsuitbreiding. Voor hen aanleiding om hun rol na
zoveel jaren te heroverwegen. Deze heroverweging heeft als uitkomst gehad dat zij besloten hebben
hun werkzaamheden op De Leevboerderij te beëindigen. Dit gegeven, tezamen met de vragen omtrent
de waarborging van de continuïteit en kwaliteit van de opvang/begeleiding, het steeds opnieuw werven
en vinden van gekwalificeerde vrijwilligers, heeft geleid tot een wijziging in het aanbod van zorg.
Concreet is besloten over te gaan tot het bieden van opvang aan kinderen en jongeren middels een
gezinshuis constructie.
Als gevolg van bovenstaande ontwikkeling is er relatief weinig tijd besteed aan het positioneren van
onze dienstverlening. De focus heeft met name gelegen op het informeren van direct betrokken
stakeholders over de aanstaande veranderingen en de status van de verschillende ontwikkelingen.
Zo zijn de vrijwilligers meerdere keren op de hoogte gebracht van hetgeen er te veranderen stond.
Stakeholders zoals donateurs, sponsoren, predikanten en kerkelijke gemeenten, de burgerlijke
gemeente, e.d. zijn geïnformeerd op het moment dat bepaalde zaken duidelijk waren en er meer inzicht
was in het te volgen tijdspad en de door te voeren veranderingen. Dit alles met het voorbehoud dat ons
nieuwe echtpaar het assessment positief zou afronden en aan de slag zou kunnen als zorgechtpaar in
het nieuw te vormen gezinshuis.
Het jaar 2019 stond wat betreft operationele activiteiten met name in het teken van ‘de fair nieuwe stijl’.
Met een aangevulde en zeer enthousiaste groep vrijwilligers is er in het voorjaar een prachtige
Voorjaarsfair op touw gezet met vele marktkramen en allerlei activiteiten. Geen plaats op het terrein van
De Leevboerderij bleef onbenut en de gehele dag door bezochten bezoekers de kramen en was er de
nodige ruimte voor ontspanning en ontmoeting. Een prachtige activiteit om het werk en de activiteiten
van De Leevboerderij blijvend onder de aandacht te brengen van de gemeenschap.
De winkel- dagbesteding is in 2019 volop operationeel geweest. Op die manier hebben de
werkzaamheden van De Leevboerderij de nodige aandacht gekregen en is op een concrete manier
invulling gegeven aan de wens cohesie te bewerkstelligen in ‘de wijk’ en de lokale gemeenschap.
Tenslotte is ook in 2019 de nieuwsbrief een aantal keren verstuurd naar onze groep van stakeholders.
Minder dan in andere jaren, hetgeen onder andere te maken had met de aflopende activiteiten met het
oog op de transitie naar een andersoortige zorg/opvang.
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Fondswerving
Om de reeds eerder genoemde reden (uitfasering van de opvang van de bestaande doelgroep en de
transitie naar de situatie van een gezinshuis) stond de fondsenwerving op een laag pitje. Ook een aantal
op stapel staande projecten waarvoor fondsen geworven zouden moeten worden zijn geparkeerd
(benaderen bedrijven voor donatie van een opvangplaats en verduurzaming van De Leevboerderij) tot
nader order. De hoofdactiviteit wat betreft fondswerving was ongetwijfeld de Voorjaarsfair. Veel tijd en
inspanning is er verricht om de fair te organiseren en er de nodige bekendheid aan te geven. Vooraf
werden de nodige sponsoren gevonden om de onkosten van de fair dekkend te krijgen. Uiteindelijk is
dit meer dan gelukt waardoor de gehele bruto opbrengst ook als netto kon worden ‘bijgeboekt’.
Kenmerkend voor de fair was dat meerdere lokale ondernemers en kleine zelfstandigen werden
gevraagd een marktkraam te vullen waardoor het terrein van De Leevboerderij meer dan vol was en er
sprake was van een gezellige drukte. De reguliere fondswervingsactiviteiten zijn onverminderd
doorgegaan. Hierbij valt te denken aan de continuering van de donaties en giften van regionale
diaconieën en donateurs.
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2. JAARREKENING 2019
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2.1

Balans per 31 december 2019
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

31-12-2019

31-12-2018

€

€

Vlottende activa
Vorderingen

2.6.1

1.608

3.792

Liquide middelen

2.6.2

70.675

73.345

72.283

77.137

31-12-2019

31-12-2018

€

€

Totaal activa

PASSIVA

Eigen vermogen

2.6.3

Kapitaal
Bestemmingsfonds

Kortlopende schulden
Belastingen en premies
Overige schulden

Totaal passiva

61.158
10.018

62.247
10.017
71.176

72.264

1.107

210
4.663

72.283

77.137

2.6.4
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2.2

Staat van baten en lasten
Resultaat
2019

Begroting
2019

Resultaat
2018

€

€

€

Donaties en giften
Bijdrage WMO
Huur dienstwoning
Financiële baten

4.154
37.621
4.662
8

3.500
46.500
4.885
15

3.512
41.295
4.884
7

Totaal baten

46.445

54.900

49.698

13.541
30.000
3.869
123

25.000
21.000
3.775
125

23.912
21.000
2.960
123

Totaal lasten

47.533

49.900

47.995

Overschot/tekort

-1.088

5.000

1.703

BATEN

LASTEN
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Algemene kosten
Financiële lasten

2.7.1
2.7.2
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2.3

Resultaatverdeling

Kapitaal
Bestemmingsfonds

Resultaat
2019

Begroting
2019

Resultaat
2018

€

€

€

-1.089
1

5.000
-

1.701
2

-1.088

5.000

1.703
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2.4

Kasstroomoverzicht
2019

2018

€

€

Totaal baten
Totaal bestedingen

46.445
47.533

49.698
47.995

Exploitatieresultaat
Mutaties in kortlopende vorderingen
Mutaties in kortlopende schulden

-1.088
2.184
-3.766

1.703
-1.079
210

Activiteiten

Kasstroom uit activiteiten

-2.670
---------------

834
--------------

Totaal kasstroom

-2.670

834

Liquide middelen per 1 januari
Totaal kasstroom

73.345
-2.670

72.511
834

Liquide middelen per 31 december

70.675

73.345
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2.5

Algemene toelichting

2.5.1

Grondslagen van balanswaardering

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven en
Richtlijn 655 Zorginstellingen.
De jaarrekening is opgesteld in euro’s.
Activa en passiva worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs, tenzij in de toelichting anders
wordt vermeld.
Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen
geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid,
gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.
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 en andere fondsen.
Kasstoomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2.5.2

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemene grondslagen van resultaatbepaling
Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere
aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten
De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten.
Lasten
De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
27-01-2020 - 20

Stichting Het Erfdeel - zorg & begeleiding
WERKENDAM
2.6

Toelichting op de balans
31-12-2019

31-12-2018

€

€

ACTIVA
Vlottende activa
2.6.1

Vorderingen

Overige vorderingen
Te ontvangen rente
Overige vorderingen

2.6.2

8
1.600

7
3.785

1.608

3.792

657
10.018
60.000

1.828
10.017
61.500

70.675

73.345

Liquide middelen

Rabobank, betaalrekening
Rabobank, rekening (bestemmingsfonds)
Rabobank, spaarrekeningen

De liquide middelen zijn vrij opneembaar.
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2.6

Toelichting op de balans
2019

2018

€

€

Saldo per 1 januari
Mutatie volgens resultaatverdeling

62.247
-1.089

60.546
1.701

Saldo per 31 december

61.158

62.247

Saldo per 1 januari
Mutatie volgens resultaatverdeling

10.017
1

10.015
2

Saldo per 31 december

10.018

10.017

31-12-2019

31-12-2018

PASSIVA
2.6.3

Eigen vermogen

Kapitaal

Bestemmingsfonds

De mutatie in 2019 van het bestemmingsfonds betreft de
bijschrijving van de rente op de bankrekening.

€
2.6.4

€

Kortlopende schulden

Belastingen en premies
Loonheffingen

-

210

-

210

10
1.089
8

599
10
1.065
2.989

1.107

4.663

Overige kortlopende schulden
Vakantiegeldverplichting
Nog te betalen rente en bankkosten
Accountantskosten
Overige te betalen posten
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2.7

2.7.1

Toelichting op de staat van baten en lasten
Resultaat
2019

Begroting
2019

Resultaat
2018

€

€

€

Personeelskosten

Lonen en salarissen
Uitkering ziekengeld
Mutatie reservering vakantiegeld
Sociale lasten
Pensioenlasten
Inhuur personeel
Vrijwilligersvergoeding
Overige personeelskosten

10.890
-3.660
-599
2.004
734
2.650
1.050
472
13.541

10.524
-2.726
12
1.849
759
13.021
473
25.000

23.912

Gedurende 2018 en 2019 was er één medewerker
in dienst (0,5 FTE). Per 15 december 2019 is het
dienstverband beëindigd.
2.7.2

Algemene kosten

Advieskosten
Overige verkoopkosten
Contributies en abonnementen
Accountantskosten
Overige algemene kosten

1.650
282
1.089
848
3.869

931
210
1.065
754
3.775

2.960
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2.8

Ondertekening

Vastgesteld en goedgekeurd te Werkendam op __________________ 2020.

J.L. Visser-van der Schoot
Voorzitter bestuur

J.O.W. van den Tol-Visser
Secretaris bestuur

G. van Wijk
Penningmeester bestuur

L. Voorwinden
Voorzitter Raad van Toezicht

L.J.C. Visser
Lid Raad van Toezicht
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3. OVERIGE GEGEVENS
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ACCOUNTANTS
IN NON-PROFIT

Stichting Het Erfdeel – zorg & begeleiding
Werkensedijk 45
4251 PR WERKENDAM
Samenstellingsverklaring van de accountant
Aan: het bestuur van Stichting Het Erfdeel - zorg & begeleiding
De jaarrekening van Stichting Het Erfdeel - zorg & begeleiding te Werkendam is door ons samengesteld op
basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de
staat van baten en lasten over 2019 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 Richtlijn
C1 ‘Kleine organisaties-zonder-winststreven’ en 655 ‘Zorginstellingen’ van de Raad voor de Jaarverslaggeving.
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 zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het
beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Het Erfdeel - zorg & begeleiding. 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 dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig,
integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u
naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
Was getekend te Sliedrecht, 27 januari 2020.
Hoogachtend,
WITh accountants B.V.
P. Alblas RA

Correspondentie
Postbus 327
3360 AH
Sliedrecht

0172 - 750 175
info@withaccountants.nl
www.withaccountants.nl
@withaccountants

IBAN NL71 INGB 0667 8301 62
KvK 28112484
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BIJLAGE
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Begroting 2020
Begroting
2020

Resultaat
2019

Begroting
2019

€

€

€

BATEN
Donaties en giften
Bijdrage WMO
Huur dienstwoning
Financiële baten

1.625
-

4.154
37.621
4.662
8

3.500
46.500
4.885
15

Totaal baten

1.625

46.445

54.900

Personeelskosten
Huisvestingskosten
Algemene kosten
Financiële lasten

1.500
125

13.541
30.000
3.869
123

25.000
21.000
3.775
125

Totaal lasten

1.625

47.533

49.900

-

-1.088

5.000

LASTEN

Resultaat
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