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Van de Voorzitter 

Het eerste jaar! 

 
oor u ligt het eerste jaarverslag van De Stichting Vrienden van De Hofstee & De Naber. 

Wat heeft het eerste jaar ons gebracht? 

In maart 2015 werd De Stichting opgericht met als doel projecten, ten behoeve van de 

bewoners van de Hofstee & De Naber, te financieren. Voorzieningen en activiteiten die buiten 

het reguliere budget van Laurens vallen worden ondersteund. Denk hierbij aan uitjes, interne 

activiteiten zoals een gezellige middag, een drankje met een hapje, speciale attributen etc. 

Voorheen werden deze voorzieningen en activiteiten gefinancierd uit een bijdrage van  € 3,87 

per bewoner per maand. Deze bijdrage werd vanaf maart 2015 stopgezet en vervangen door 

een vrijwillige donatie aan de Stichting. Deze schenkingen zijn veelal fiscaal aftrekbaar. 

In het eerste jaar werd door ongeveer 30% van de familieleden een donatie geschonken aan 

de Stichting. Voor een volledig overzicht van de financiën verwijs ik U naar het jaaroverzicht 

van onze penningmeester op pagina 4. 

Uiteraard is het eerste jaar gekenmerkt door opstarten van zowel fondsenwerving als 

besteding van gelden. Concreet werden net voor de feestdagen een traktatie en de 

multitouch-tafel gefinancierd. De laatste met een aanzienlijk bijdrage uit externe 

fondsenwerving. Tevens werd middels een "wensboom" de wensen van bewoners en 

familieleden geanalyseerd. Dit was een groot succes, vele wensen zullen wij in 2016 kunnen 

realiseren. De uitvoering hiervan wordt door de Evenementen commissie geconcretiseerd. 

De leuke evenementen en voorzieningen komen er dus aan!! 

Een overzicht van de voor 2016 geplande evenementen en voorzieningen treft U aan op 

pagina 8. 

Helaas is ons eerste jaar ook gekenmerkt door bezuinigingen in de organisatie van De 

Hofstee & De Naber,  hetgeen ten koste gaat aan het welzijn van de bewoners. Gelukkig is 

de Stichting in staat het welzijn van de bewoners te verbeteren door voorzieningen en 

activiteiten te stimuleren én te financieren. 

Het motto van de Stichting is: Opkomen voor hen die dat zelf niet (meer) kunnen! 

Edwin van der Voort 

V 

Opkomen voor 

hen die dat zelf 

niet (meer) 

kunnen! 



 
 

 
   

 

Uw gift raakt ons doel 

In dit Jaarverslag vindt u een overzicht van het resultaat van de acties of bijzonder donaties. Let 

wel; de Stichting bestaat pas enkele maanden, maar met hulp van gulle gevers hebben wij al 

enkele dingen kunnen realiseren. 

Vindt u het ook belangrijk dat de ‘kers op de taart’ er voor de bewoners blijft? Steun dan onze 

initiatieven eenmalig of permanent met een gift: IBAN NL59 INGB 0006 7492 85  

Voor andere vragen kunt u contact opnemen met Margreet Boeren via e-mail adres 

vriendenhofsteedenaber@laurens.nl of door te bellen naar 06-405 505 00 

 

ANBI status 

Een schenking aan de Vrienden van De Hofstee & De Naber komt ten goede aan het welzijn 

van de bewoners, maar ook voor u als schenker is het aantrekkelijk. De Stichting is namelijk 

door de belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Sinds 

2014 is het een wettelijke eis alle gegevens openbaar en transparant te maken. U kunt bij de 

penningmeester navragen hoe u fiscaalvriendelijk aan de stichting kunt schenken. 

 

Vooruit kijken 

Natuurlijk kijken wij ook vooruit. Inmiddels zijn er voor 2016 al mooie plannen in de maak die 

verder worden uitgewerkt door de Evenementencommissie. Die plannen zijn o.a. een gezellige 

Valentijns middag, lekker pannenkoeken eten met bewoners in het Kralingsebos, een gezellige 

voorjaarsmarkt, Koningsdag met koffie en taart, een BBQ in de tuin; genoeg leuke dingen dus 

in petto voor de bewoners en hun familieleden of mantelzorgers. 

Voor de eerste helft van 2016 zijn de volgende plannen gemaakt: 

Valentijnsdag 14 februari; een gezellige middag voor bewoners en familieleden met koffie, 

thee en taart, er komt een fotograaf en de band Old Friends zorgt voor live muziek. Iedere 

‘Vriend’ wordt gewaardeerd met een mini fotoshoot!     

11 maart  - NL Doet; samen met de activiteitenbegeleiding bezig met de invulling. 

19 maart - Een gezellige Voorjaarsmarkt. 

 



 
 

 
   

 

21 april            - Bezoek aan het Kralingse bos per bus en daar een pannenkoek eten 

 

26 april            - Gebak voor bij de TV uitzending van Koningsdag 27 april. 

4 mei                - Herdenkingsavond met filmbeelden en live muziek. 

 

 

22 juni              - BBQ in de tuin van de Naber, voor de bewoners van de Naber. 
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Financiële verantwoordingen 2015 

Balans per 31 december 2015    

(na resultaatbestemming)     

       

ACTIVA   

31-12-
2015  Openingsbalans 

   €   € 

VLOTTENDE ACTIVA      

Liquide middelen  3,519   0 

R/C Laurens  15,385   15,385 

   18,904   15,385 

       

       

PASSIVA   

31-12-
2015  Openingsbalans 

Eigen vermogen  15,804    

       

Kortlopende schulden     

Projecten  3,100   0 

   18,904   15,385 

       

STAAT VAN BATEN EN LASTEN     

   2015    

   €    

Baten       

Giften en/of dotaties 3,735    

Rentebaten  0    

      3,735 

Lasten       

Project kosten  3,674    

Overige kosten  -358    

      3,316 

Resultaat boekjaar     419 



 
 

 
   

 

Algemene toelichting 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Voor zover niet ander vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale 

waarde. 

Resultaatbepaling 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. 

Verliezen worden verantwoord zodra ze voorzienbaar zijn. 

 
 

TOELICHTING OP DE BALANS   

       

LIQUIDE MIDDELEN 31-12-2015  Openingsbalans 

   €   € 

R/C ING-Bank  3,519   0 

R/C Laurens  15,385   15,385 

   18,904   15,385 

       

       

EIGEN VERMOGEN 31-12-2015  Openingsbalans 

       

Algemene reserve     2015 

      € 

Stand bij oprichting     15,385 

Resultaat 2015     419 

Stand per 31 december 
2015    15,804 

       

       
 
 
 
 
 
 
 
       

    



 
 

 
   

 

KORTLOPENDE 
SCHULDEN       

Projecten  31-12-15    

       

      € 

Valentijnsdag     500 

Voorjaarsmarkt     500 

Kralingse Bos     1400 

Koningsdag     100 

herdenkingsavond     400 

BBQ De Naber     200 

      3100 

       
 

Toelichting op de staat van baten en lasten 

Toegekend aan projecten 2015 

Multitouch-tafel 11.056   

Af: Donaties -11.056   

  0  

    

Valentijnsdag 14-02-16  500  

Voorjaarsmarkt 19-03-16  500  

Kralingse Bos pannenkoeken eten 21-04-16  1.400  

Koningsdag, taart bij de koffie 26-04-16  100  

Herdenkingsdag 04-05-16  400  

BBQ tuin De Naber 22-06-16  200  

Kerst traktatie  574  

  3.674  

Overige kosten    

Oprichtingskosten   -510 

Bankkosten   -6 

Portokosten   34 

Volière   55 

Web hosting   55 

   -358 



 
 

 
   

 

Overige gegevens 

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 

De kascontrolecommissie heeft het financieel jaarverslag 2015 goedgekeurd en is 

vastgesteld in de vergadering van 2 maart 2016. 

Resultaatbestemming 

Het resultaat over het boekjaar is toegevoegd aan de algemene reserve. 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Er zijn geen overige gebeurtenissen na balansdatum die het beeld van de jaarrekening 

beïnvloeden. 

Bezittingen 

De Stichting heeft een multitouch-tafel met een aanschafwaarde van € 11.056,- in 

eigendom en stelt deze ter beschikking aan de bewoners van De Hofstee & De Naber. 

 

 

Vrienden van De 
Hofstee & De Naber 
zijn familieleden, 
vertegenwoordigers 
en mensen die 
persoonlijk betrokken 
zijn. Het 'Vriend' zijn is 
persoonlijk en loopt 
gelijk met het 
kalenderjaar. U kunt u 
ook via de website 
aanmelden als Vriend.



 
 

 
   

 

Het Bestuur 

 

Edwin van der Voort 

Voorzitter 

 

 

Margreet Boeren 

Secretaris 

    

 

Ronald van Krieken 

Penningmeester 

 

Irene Keuter- van 
Krieken 

Algemeen lid 

  Frits Boeren, Algemeen lid 

Stichting gegevens 
Stichting Vrienden van De Hofstee & De Naber 

President Rooseveltweg 22 
3068 TR Rotterdam 

Tel 06-405 505 00 

Email: vriendenhofsteedenaber@laurens.nl 

www.vriendenhofsteedenaber.nl 


