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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 01-01-2022 was de samenstelling van het bestuur als volgt: 

- Voorzitter: mevr. H. van Gastel-Tinselboer 

- Secretaris: dhr P. Cousijn 

- Penningmeester dhr. S. Klaassen 

- Bestuurslid: dhr. M. Gubbels 

- Bestuurslid: mevr. C. Streefland 

 

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 

Het jaar 2021 werd evenals het jaar 2020 overschaduwd door de intrede van de 

wereldwijde pandemie als gevolg van het Corona-virus. Slechts een beperkt 

aantal activiteiten konden worden doorgevoerd. De resultatenrekening over 

het jaar 2021 sluit met een negatief saldo van €. 3.769. Dit saldo wordt 

verrekend met de bestemmingsreserve. Ultimo 2021 bedroeg het eigen 

vermogen € 25.000 en de bestemmingsreserve € 31.139 
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II Balans per 31 december 2021 

 (met ter vergelijking de cijfers per 31 december 2020) 

 

 

 

31-12-2021  31-12-2020 

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

 

Activa  

 

Liquide middelen    €      63.756  €      73.142 

 Overig nog te ontvangen   €                0  €                0 

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

  

       €      63.756      €      73.142 

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

 

 Passiva 

 

 Reservering tbv Seizoenkaarten NEC €         7.617   €      10.017 

 Overig nog te betalen   €                 0                  €        3.216 

 Bestemmingsreserve    €       31.139  €      34.908 

 Eigen Vermogen    €       25.000  €      25.000 

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

 

       €      63.756  €      73.142 

       ==========  =========  
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III Resultatenrekening per december 2021 

 

       31-12-2021  31-12-2020 

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

 Baten 

 

 Giften + verkoop poppetjes   €            480  €        1.092 

     

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

       €           480  €        1.093 

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

 Lasten 

 Project muziek en optredens  €                0  €        1.619 

 Attenties bewoners kerststukjes                   €        1.095       €        7.096 

 Project Nostalgiekar    €                0   €        2.226 

 Koptelefoon VR bril    €           449                   €                0

 Spellen tovertafels    € 684   €                0  

 Electrische bingo / silent disco  €        1.000  €                0 

 Entree Efteling    €           844  €      0 

Bankkosten     €           178  €           173  

 Algemene kosten    €                0  €           131 

     

 

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

       €        4.250  €       11.245 

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

 

 Tekort                                          -/- €        3.769      -/- €       10.152 

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

 

 

In 2021 werden voor het seizoen 2021/2022 10 seizoenkaarten N.E.C. aangeschaft voor  

bewoners van de Bosweg. Hiermede ging een investering gepaard van € 2.400. Voor de 

aanschaf van deze seizoenkaarten was in 2019 via opbrengst haringparty reeds een bedrag 

gereserveerd. Genoemde investering is op deze reservering in mindering gebracht.  
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IV Toelichting op balans 31-12-2021 en overzicht baten en lasten 2021 

 

  

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    €    1.314   

Doelspaarrekening Rabo-bank    €  62.332 

Kassaldo       €        110 

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

        €  63.756 

        ========  

 

 

Passiva 
 

            

Bestemmingsreserve 

 Reserve 1-1-2021      €   34.908 

 Tekort 2021        €     3.769 

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

 Reserve 31-12-2020      €   31.139 

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

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

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

 In 2021 werden 10 seizoenkaarten aangekocht tegen een prijs van € 2.400. Resteert 

             nog een toekomstig investeringsbedrag van € 7.617.    

     

 

Overzicht baten en lasten       

    

Algemeen 

Als gevolg van de Corona-pandemie hebben de activiteiten in 2020 en 2021 op een  

relatief laag niveau gelegen. Dit was zowel van toepassing op het werven van  

financiële middelen als de uitgave aan projecten. 

 

Giften 

De giften bestonden uit structurele als incidentele instroom van donaties. Door 

gebrek aan activiteiten als het niet ontvangen van legaten bleef de instroom over 

2021 beperkt van omvang.  
 

 Attenties Bewoners 

Zo goed als mogelijk hebben de Vrienden van de Waalboog in 2020 en 2021 

getracht de pijn bij de bewoners van de Corona-pandemie te verzachten. In 2021  

werden tbv het opvrolijken van de huiskamers 85 kerststukjes ter beschikking  

gesteld. Verder zijn entreekaartjes voor een bezoek aan de Efteling voor bewoners  

en hun begeleiders aangeschaft. 

 

Ondersteuning via technische hulpmiddelen 

             Meer en meer worden wij verzocht financiën ten behoeve van de aanschaf van  

             technische hulpmiddelen beschikbaar te stellen. In 2021 betroffen dit speciale 

             koptelefoons, een VR bril, extra spellen voor de tovertafels, een elektrische bingo 

             machine en een silent disco-set. Totale investering € 2.133. Uit evaluaties blijkt  

             dat dit stuk voor stuk goede investeringen zijn gebleken. Door de bewoners wordt  

             hier veelvuldig gebruik van gemaakt.  
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