
Stichting Vrienden van Zorggroep Ermelo

Jaarcijfers 2020
Stichting Vrienden van Zorggroep Ermelo

te Ermelo

1



Stichting Vrienden van Zorggroep Ermelo

INHOUDSOPGAVE

Jaarcijfers Pagina

   A. Balans per 31 december 2020 3

   B. Staat van baten en lasten over 2020 4

   C. Toelichting van enkele posten op de balans per 31 december 2020 5

   D. Toelichting van enkele posten op de staat van baten en lasten 6

        over 2020

   E. Ondertekening bestuur voor akkoord 7

2



Stichting Vrienden van Zorggroep Ermelo

A. Balans per 31 december 2020

(na resultaatbestemming) 31-dec-20 31-dec-19

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

Te vorderen rente 3€                     4€              

3€                     4€              

Liquide middelen

Rabobank r.c. 456€                113€         

Rabobank spaarrek. 5.836€             37.432€   

6.292€             37.545€   

6.295€             37.549€   

PASSIVA

Eigen vermogen

Niet vrij besteedbare reserves 100€                100€         

Vrij besteedbare reserves 6.182€             37.436€   

6.282€             37.536€   

Kortlopende schulden

Nog te betalen overige kosten 13€                   13€            

13€                   13€            

6.295€             37.549€   
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Stichting Vrienden van Zorggroep Ermelo

B. Staat van Baten en lasten over 2020

Werkelijk Werkelijk

2020 2019

BATEN

Onbestemde giften -€                      -€               

Bestemde giften -€                      85€            

Rentebaten 3€                     3€              

3€                     88€            

LASTEN

Uitgaven onbestemde  giften 31.101€          -€               

Uitgaven bestemde  giften -€                      -€               

Drukwerk -€                      -€               

Representatiekosten -€                      -€               

Rentelasten/bankkosten 156€                155€         

Som der lasten 31.257€          155€         

RESULTAAT (31.254)€         (67)€          

Resultaatbestemming

Dotatie aan niet vrij besteedbare reserves -€                      100€         

Onttrekking aan niet vrij besteedbare reserves -€                      (100)€        

Onttrekking aan vrij besteedbare reserves (31.254)€         (67)€          

(31.254)€         (67)€          
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Stichting Vrienden van Zorggroep Ermelo

C. Toelichting van enkele posten op de balans per 31 december 2020

Algemeen

Toelichting op het eigen vermogen per 31 december 2020

Vrij besteedbare reserves 31-dec-20

Stand per 1 januari 37.436€      

Bestemming uit resultaat (31.254)€     

Stand per 31 december 6.182€         

Niet vrij besteedbare reserves 31-dec-20

Stand per 1 januari 100€            

Uit bestemmingsreserve -€                  

Bestemming uit resultaat -€                  

Stand per 31 december 100€            
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Stichting Vrienden van Zorggroep Ermelo

D. Toelichting van enkele posten op de staat van baten en lasten

     over 2020

Algemeen

Op 18 mei 2015 heeft de stichting een naamswijziging ondergaan  in Stichting Vrienden van Zorggroep 

Ermelo. Daarnaast is de doelomschrijving  nader aangepast.

1.  De stichting heeft ten doel: het bevorderen van het welzijn van hen die begrepen zijn onder de 

doelstelling van de sitchting: Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe of haar rechtsopvolger in de regio 

Ermelo en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan, zijn alles in de ruimste zin van het woord.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken enerzijds door het ontplooien van 

activiteiten op die gebieden, welke door de laatst vermelde stichting, binnen het raam van de daartoe

geldende budgetten, niet worden bestreken, anderzijds door het verlenen van een financiële 

bijdrage in door het management aangedragen projecten of aanschaffingen die in het gezamenlijk

belang zijn van de doelgroep welke door genoemde stichting evenmin uit de bestaande budgetten

kunnen worden bekostigd. Ter bereiking van het doel zal het bestuurd zo nodig overleg plegen met

het management van de betreffende locatie.

3. De stichting beoogt het algemeen nut.

4. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Conform doelstelling

Uitgaven onbestemde giften

In 2020 zijn de volgende gelden besteed:

* Attenties cliënten verzorgd/thuiszorg wonen Zorggroep Ermelo 601€              

* Attenties cliënten beschermd wonen Zorggroep Ermelo 235€              

* Attenties medewerkers Zorggroep Ermelo 5.200€          

* Qwiek Up voor locatie  Kroondomein 5.965€          

* Fun2Go side by side fiets voor locatie Kroondomein 5.902€          

* Qwiek Up voor locaties de Ijsvogel en de Amaniet 13.198€        

€ 31.101

Uitgaven bestemde giften

Er zijn geen uitgaven gedaan ten laste van de bestemmingsreserve.

Dotatie bestemde giften

Er zijn geen bedragen binnengekomen.
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Stichting Vrienden van Zorggroep Ermelo

E. Ondertekening bestuur voor akkoord

Hierbij verklaren namens het bestuur, de ondergetekenden, de inhoud van de jaarcijfers voor akkoord.

Ermelo, 9 maart 2021
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