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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 01-01-2020 was de samenstelling van het bestuur als volgt: 

- Voorzitter: vacant 

- Dhr P. Cousijn, secretaris 

- Dhr. S. Klaassen, penningmeester 

- Dhr. M. Gubbels, lid 

- Mevr. H.A.M. (Leonie) van Gastel-Tinselboer, lid 

 

3. Activiteiten 

 

De Stichting heeft tot 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 2019 sluit met een negatief saldo van  

€. 10.203. Dit saldo wordt verrekend met de bestemmingsreserve. Ultimo 2019 

bedroeg het eigen vermogen € 25.000 en de bestemmingsreserve € 45.061 
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II Balans per 31 december 2019 

 (met ter vergelijking de cijfers per 31 december 2018) 

 

 

 

31-12-2019  31-12-2018 

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

 

Activa  

 

Liquide middelen    €      79.224  €      78.435 

 Nog te ontvangen bedragen Waalboog €                0  €           104 

 Overig nog te ontvangen   €           855  €        1.725 

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

  

       €      80.079      €      80.264 

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

 

 Passiva 

 

 Reservering tbv Seizoenkaarten NEC €       10.017   €                0 

 Bestemmingsreserve    €       45.062  €      55.264 

 Eigen Vermogen    €       25.000  €      25.000 

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

 

       €      80.079  €      80.264 

       ==========  =========  
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III Resultatenrekening per december 2019 

 

       31-12-2019  31-12-2018 

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

 Baten 

 

 Giften + verkoop poppetjes   €         5.084  €      25.780 

    Opbrengst Kerstmarkt ROC   €            822  €        1.617 

 Opbrengst Haringparty tbv seizoens- 

 Kaarten N.E.C.    €       10.017 

 

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

       €       15.923  €      27.397 

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

 Lasten 

 Project Seizoenkaarten NEC   €        1.430     €           310 

 Project Muziek en optredens  €        3.055   €        1.950 

Project Braintrainer    €        3.500  €                0 

 Project Beweegtoestellen   €        1.578  €                0 

 Project Beleef TV    €        2.538  €                0 

 Project CRDL     €        2.000  €                0 

 Project Rolstoelfiets (opbouw)  €        1.832  €                0  

 IJsjes bewoners    €                0  €            287 

   Bankkosten     €           169  €            169  

 Algemene kosten    €                7  €            472 

    Reservering tbv seizoenkaarten N.E.C. €      10.017  €                 0 

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

       €      26.126  €         3.188 

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

 

 Tekort resp. overschot   -/- €     10.203   €      24.209 

       =========  ========== 
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IV Toelichting op balans 31-12-2019 en overzicht baten en lasten 2019 

 

 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    €  12.795   

Doelspaarrekening Rabo-bank    €  66.319 

Kassaldo       €        110 

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

        €  79.224 

        ========  

 

 

Overig nog te ontvangen 

Opbrengst uit deelname kerstmarkt   €        855 

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

         €        855 

         ======== 

Passiva 
 

            

Bestemmingsreserve 

 Reserve 1-1-2019      €   55.264 

 Tekort 2019        €   10.203 

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

 Reserve 31-12-2019      €   45.061 

         ======== 
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 Reservering Seizoenkaarten N.E.C. 

 De netto opbrengst van de Haringparty 2019 ad. € 10.017 wordt administratief  

  gereserveerd voor toekomstige aankopen seizoenkaarten N.E.C. voor bewoners.

         

 

Overzicht baten en lasten       

    

Giften 

De voornaamste gift was een legaat ten bedrage van € 3.175. Verder zijn er in 2019 

voor € 370 aan poppetjes voor het goede doel gemaakt en verkocht.  Het overige 

bedrag bestond uit donaties.  

 

Opbrengst kerstmarkt 

In 2019 organiseerde de Waalboog voor haar personeel en vrijwilligers een 

kerstmarkt. De Stichting heeft met een stand op deze beurs gestaan. De 

aanwezigen doneerden bij elkander een bedrag van € 855. Er is voor € 33 aan 

kosten gemaakt.  

 

Seizoenkaarten NEC 

In 2019 was er geen gereserveerd vermogen meer beschikbaar van waaruit de  

seizoenkaarten voor bewoners kon worden gefinancierd. Het gehele bedrag van 

€ 1.430 is derhalve als kosten/uitgaven administratief verantwoord.  

 

In de tweede helft van 2019 is door een flink aantal Nijmeegse ondernemers  

wederom een haringparty georganiseerd. Dit jaar waren twee goede doelen  

geselecteerd. 50% van de netto opbrengst ging naar Stichting Quiet en 50% naar de  

Vrienden van de Waalboog. Uit deze opbrengst wordt voor een aantal bewoners de 

aanschaf van seizoenkaarten van B.V.O. NEC betaald. Als zodanig is het  

vrijgekomen bedrag van € 10.017 gereserveerd voor deze toekomstige doel- 

investeringen.  

        

Muziek en optredens  

In 2019 zijn voor de bewoners van de diverse huizen een flink aantal muziek- en  

entertainmentoptredens georganiseerd. Hieraan is een bedrag van € 3.055  

uitgegeven. 
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 Projecten 

Met realisatie van de projecten braintrainer en CRDL zijn een aantal innoverende  

investeringen gedaan om de cliënten extra prikkels te geven. De projecten  

rolstoelfiets en Beleef TV hebben het oogmerk om bewoners te activeren tot  

lichamelijke en geestelijke uitdagingen. 

Aan de diverse projecten werd in 2019 tot een bedrag van ca. € 16.000 uitgegeven. 
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