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Verslag bestuur         3) 

1. Algemeen 

 

In verband met de oprichting van Stichting De Waalboog per 1 januari 1999 ten 

gevolge van een fusie tussen verpleeghuis Joachim en Anna en verzorgingshuis 

Nijevelt is in de bestuursvergadering d.d. 15 mei 2000 van de onderhavige 

stichting besloten om een statutenwijziging tot stand te brengen, waarbij de 

naam van de stichting is gewijzigd in “Stichting Vrienden van de Waalboog”. 

Vervolgens is op 17 mei 2000 de akte hiervoor gepasseerd. In 2012 heeft een 

actualisatie van de statuten plaatsgevonden onder andere ten aanzien van de 

bestuurssamenstelling en het aantal te houden vergaderingen. “Stichting 

Vrienden van de Waalboog” is een ANBI goedgekeurde instelling, waardoor 

donaties een fiscaal vriendelijk karakter hebben. 

 

2. Bestuurssamenstelling 

 

Per 31-12-2018 was de samenstelling van het bestuur als volgt: 

- Dhr. T. Jacobs, voorzitter 

- Dhr P. Cousijn, secretaris 

- Dhr. S. Klaassen, penningmeester 

- Dhr. M. Gubbels, lid 

- Mevr. L. van Gastel-Geersing, lid 

 

3. Activiteiten 

 

De Stichting heeft ten doel hulp en steun te verlenen aan inwoners van de te 

Nijmegen gevestigde zorginstelling De Waalboog, aangaande zorg welzijn en 

wonen, alles in de ruimte zin van het woord. De Stichting tracht haar doel onder 

meer te verwezenlijken door het ondersteunen van voorzieningen, activiteiten 

en evenementen, welke niet (geheel) bekostigd kunnen worden uit de daartoe 

beschikbare reguliere fondsen, subsidies of andere bronnen (voorheen AWBZ). 

 

4. Baten minus lasten 

De resultatenrekening over het jaar 2018 sluit met een positief saldo van  

€. 24.209. Dit saldo wordt verrekend met de bestemmingsreserve. Ultimo 2018 

bedroeg het eigen vermogen € 25.000 en de bestemmingsreserve € 55.264 
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II Balans per 31 december 2018 

 (met ter vergelijking de cijfers per 31 december 2017) 

 

 

 

31-12-2018  31-12-2017 

 ---------------  ---------------   

 

Activa  

 

Liquide middelen    €      78.435  €      58.631 

 Nog te ontvangen bedragen Waalboog €           104  €           104 

 Overig nog te ontvangen   €        1.725  €                0 

                   ---------------  ---------------  

  

       €      80.264      €      58.735 

       =========  ========= 

 

 Passiva 

 

 Crediteuren      €                 0     €        1.210 

 Reservering tbv Seizoenkaarten NEC €                0   €        1.470 

 Bestemmingsreserve    €       55.264  €      31.055 

 Eigen Vermogen    €       25.000  €      25.000 

       ---------------  ---------------  

 

       €      80.264  €      58.735 

       ==========  =========  
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III Resultatenrekening per december 2018 

 

       31-12-2018  31-12-2017 

       ---------------  ---------------  

 Baten 

 

 Giften      €       25.780  €        1.069 

    Opbrengst Kerstmarkt   €         1.617  

       ---------------  --------------  

       €       27.397  €        1.069 

       ==========  ==========  

 Lasten 

 Project Seizoenkaarten NEC   €            310     €        4.530 

 Project Muziek en optredens  €        1.950   €        1.400 

Project muurschildering de Bosweg  €                0  €        1.210  

 Project Gight     €                0  €        4.090 

 Project muzikaal optreden de Honinghoeve €       0  €           150    

 Project Contactclown afd. de Waterlelie €                0  €  325 

 Project Orchidee en biljart Nijevelt  €                0  €        8.682 

 Project Sit & Heat kussens   €                0  €        1.283 

 Project ondersteuning avond-4daagse €                0  €            251 

 Project ondersteuning wieleractiviteit €                0  €            349 

 IJsjes bewoners    €           287  €                0 

   Bankkosten     €           169  €              74  

 Algemene kosten    €           472  €              51 

    

       --------------  ---------------  

       €        3.188  €      22.395 

       =========  =========  

 

 Overschot resp. tekort    €     24.209  -/- €      21.326 

       =========  ========== 

 

 

 
Stichting Vrienden van de Waalboog                             Financieel verslag 2018 

 

 



            6) 

IV Toelichting op balans 31-12-2018 en overzicht baten en lasten 2018 

 

 Grondslagen van de waardering van activa en passiva en bepalingen van resultaat 

  

 Vorderingen, liquide middelen, voorzieningen en schulden zijn opgenomen voor de 

nominale waarde. Investeringen zijn in het jaar van aanschaf t.l.v. het resultaat  

gebracht. 

De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 

 

Activa 

 

Liquide middelen 

Bedrag aan liquiditeiten is als volgt opgebouwd: 

Rekening-courant Rabo-bank    €    1.554   

Spaarrekening Rabo-bank     €  76.811 

Kassaldo       €          70 

        ------------  

        €  78.435 

        ========  

 

Nog te vorderen bedragen 

De Stichting had uit 2017 nog een vordering op de Waalboog als organisatie 

openstaan. Deze vordering is in 2019 voldaan. 

 

Overig nog te ontvangen 

Opbrengst uit deelname kerstmarkt    €    1.617 

 Renteopbrengst over 2018     €            8 

         ------------ 

         €    1.625  

         ======== 

Passiva 

 

R/c Stichting de Waalboog 

De rekening-courant met Stichting de Waalboog is in 2017 aangezuiverd en 

opgeheven. 
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Bestemmingsreserve 

 Reserve 1-1-2017      €   31.055 

 Overschot 2017      €   24.209 

         ------------ 

 Reserve 31-12-2017      €   75.264 

         ======== 

 

Overzicht baten en lasten       

    

 

Giften 

De voornaamste gift was een gift uit een legaat ten bedrage van € 25.000  

 

Opbrengst kerstmarkt 

In 2018 organiseerde de Waalboog voor haar personeel en vrijwilligers een 

kerstmarkt, dit in plaats van de gebruikelijke kerstpakketten. De Stichting heeft 

met een stand op deze beurs gestaan. De aanwezigen doneerden bij elkander een 

bedrag van € 1.617 

 

Seizoenkaarten NEC 

In 2018 werd het laatste deel van de opgebouwde reserve t.b.v. aanschaf van  

seizoenkaarten NEC voor jong dementerenden uitgegeven. Om de 

aanschaf van deze kaarten in 2018 mogelijk te maken investeerde de Stichting 

naast de aanwezige reserves van € 1.470 nog een bedrag van € 310 

        

Muziek en optredens  

De 6 muziek- en entertainmentoptredens vergden in 2018 een totaal investering  

van € 1.950 
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