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1. Jaarverslag van het bestuur 
 

Statutaire doelstelling 
De Stichting Vrienden van de Vrijwillige Hulpdienst De Kap is opgericht bij notariële acte van 12 maart 

1990 en is sinds 1 januari 2010 een ANBI. De stichting heeft ten doel het ondersteunen van 

activiteiten van de stichting Vrijwillige Hulpdienst De Kap te Apeldoorn (hierna: de Kap).   

De Stichting Vrienden van de Vrijwillige Hulpdienst De Kap tracht haar doel te bereiken door geld in te 

zamelen via giften, donaties en sponsoren. Hierdoor kan de stichting een bijdrage leveren aan de 

‘Dank je Wel’ middag en de ‘Week van de Mantelzorg’. De activiteiten van de stichting staan vermeld 

in de Nieuwsbrief, deze is lezen op onze website: www.vriendenvandekap.nl. 

 

Samenstelling van het bestuur in 2021 
Het bestuur heeft in 2021 geen enkele vorm van beloning ontvangen. Er zijn geen leningen, 

voorschotten en/of garanties verstrekt aan (gewezen) bestuurders. Per 31 december 2021 is het 

bestuur van Stichting Vrienden van de Vrijwillige Hulpdienst De Kap als volgt samengesteld: 

 

Voorzitter: Mw. A.G.H. Aalbers 

Secretaris: Mw. T.W.H. Alenson 

Penningmeester: Mw. J.G.M. Boers - Schuttenbeld 

Lid: Dhr. N.J. Timmerman 

Lid: Mw. C.M.E. Luijt - Wulff 

 

Gewenste en gerealiseerde resultaten 

Door de Corona pandemie is het nauwelijks mogelijk geweest om in 2021 de Kap te ondersteunen.  

Het streven van de stichting om jaarlijks een financiële bijdrage van € 5.000 te leveren aan de ‘Dank je 

Wel’ middag heeft hierdoor niet plaats kunnen vinden. In plaats daarvan heeft de stichting een 

bijdrage van €1.500 kunnen doen ten behoeve van het Mantelzorgconcert op 27 november in Theater 

Orpheus   

Net als in 2020 heeft de stichting in 2021 geen bestemming gevonden voor het gereserveerde bedrag 

van € 3.000 voor bijzondere projecten. Door het vervallen van de bijdragen in zowel 2020 als in 2021 

heeft de stichting in beide jaren een batig saldo gerealiseerd. Het bestuur heeft besloten om met deze 

baten het bestemmingsfonds aan te vullen tot € 18.000. Hierdoor is de komende 6 jaar € 3000,- per 

jaar beschikbaar voor bijzondere projecten. Zodra de vergaderingen weer opstarten zal de stichting in 

overleg treden met de Kap om hiervoor een passende bestemming te vinden.  

In de jaarrekening is continuïteitsreserve van € 20.000 opgenomen om gedurende 4 jaar € 5.000 per 

jaar beschikbaar te hebben voor de ‘Dank je Wel’ middag. 

Erna van Bussel heeft eind 2021 afscheid genomen als directeur van de Kap, inmiddels hebben wij 

kennisgemaakt met Lineke Maat als nieuwe directeur en zullen wij begin 2022 samen met haar 

invulling gaan geven aan de besteding van de gelden van de Vrienden van de Kap. 

Het ontwikkelen van nieuwe activiteiten ten behoeve van fondsenwerving heeft helaas te lang 

stilgelegen. Ook dit zal in 2022 opnieuw opgestart worden. 

 

Communicatie met belanghebbenden 

Door de privacywetgeving is het niet altijd mogelijk om Donateurs en Giftgevers persoonlijk te 

bedanken. In 2022 willen wij hiervoor een nieuwe opzet uitwerken. 

 

 

http://www.vriendenvandekap.nl/
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Wij vinden het belangrijk dat alle belanghebbenden geïnformeerd worden. Dit doen we door jaarlijks 

een nieuwsbrief uit te brengen. Deze wordt onder andere verspreid onder donateurs, giftgevers, 

kerken en vrijwilligers. De Nieuwsbrief zal in 2022 weer uitgebracht worden. 

 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website: www.vriendenvandekap.nl 

Om meer gebruik te maken van de naamsbekendheid van de Kap, wordt in 2022 de website van 

Vrienden van de Kap ondergebracht bij de website van de Kap. Dit heeft enige tijd nodig. 

De Facebookpagina van de Vrienden van de Kap is niet meer actief. 

 

 

Apeldoorn, 11 mei 2022 

 

 

 

Mw. A.G.H. Aalbers    Mw. T.W.H. Alenson 

Voorzitter     Secretaris  

http://www.vriendenvandekap.nl/
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2. Balans per 31 december 2021 
(Na bestemming van het saldo van baten en lasten) 

 

31 december 2021 31 december 2020

€ € € €

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen 42.353       37.017       

42.353       37.017       

PASSIVA

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve 20.000       20.000       

Bestemmingsreserve de Kap 18.000       9.622         

Algemene reserve 3.469         6.511         

41.469       36.133       

Bestemmingsfonds Maatjesprojecten 884            884            

42.353       37.017       
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3. Staat van baten en lasten over 2021 
 

Begroting Realisatie Begroting Realisatie

2022 2021 2021 2020

€ € €

Baten

Baten van particulieren 4.000 5.333 4.200 4.330

Baten van bedrijven en kerken 1.000 1.720 250 335

Som van de baten 5.000 7.053 4.450 4.665

Lasten

Besteed aan doelstelling:

 - Bijdrage 'Dank je Wel' concert / middag 5.000 1.500 5.000 0

 - Bijdrage overige projecten de Kap 3.000 0 3.000 0

8.000 1.500 8.000 0

Wervingskosten 250 0 250 0

Kosten beheer en administratie 200 217 275 247

Som van de lasten 8.450 1.717 8.525 247

Saldo voor financiële baten en lasten -3.450 5.336 -4.075 4.418

Financiële baten en lasten 0 0 0

Saldo van baten en lasten -3.450 5.336 -4.075 4.418

Bestemming saldo van baten en lasten:

 - Dotatie aan bestemmingsreserve de Kap -3.000 5.336 -3.000 0

 - Dotatie/onttrekking algemene reserve -450 0 -1.075 4.418

-3.450 5.336 -4.075 4.418
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4. Toelichting algemeen 
 

Activiteiten 
De Stichting Vrienden van de Vrijwillige Hulpdienst De Kap verwerft fondsen via giften, donaties en 

sponsoren. Hiermee ondersteunt deze stichting de Vrijwillige Hulpdienst De Kap (hierna: de Kap) met 

waardering en activiteiten ten behoeve van haar vrijwilligers.   

 

Gevestigd 
Stichting Vrienden van de Vrijwillige Hulpdienst De Kap is gevestigd in Apeldoorn, Regentesselaan 2B, 

7316 AC, RSIN 8161.30.206. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

41040800. 

 

Algemene grondslagen 
Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 

BW en de richtlijnen voor de jaarverslaggeving, specifiek richtlijn RJ 650, RJk C2 voor kleine 

fondsenwervende instellingen. Deze zijn uitgegeven door de Raad voor de jaarverslaggeving. 

 

Waarderingsgrondslagen 
Voor zover niets anders is vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of 

de nominale waarde. 

Deze waarderingsgrondslagen zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. 

 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten uit activiteiten en alle hiermee verbonden 

kosten die aan het verslagjaar zijn toe te rekenen. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij 

zijn gerealiseerd.  

 

Personeel 
De stichting heeft geen personeel in dienst. 

 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen  

De Stichting Vrienden van de Vrijwillige Hulpdienst De Kap heeft per 31 december geen verplichtingen 

die niet uit de balans blijken. Ze heeft echter wel een inspanningsverplichting uitgesproken naar de 

Kap voor een bijdrage in de kosten van de organisatie van de jaarlijkse 'Dank je Wel' middag van 

maximaal € 5.000 per jaar. 

 

Vaststelling jaarrekening 

Het jaarverslag en de jaarrekening zijn vastgesteld door het bestuur van Stichting Vrienden van de 

Vrijwillige Hulpdienst De Kap in de bestuursvergadering op 11 mei 2022.  
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5. Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 
 

31 december 2021 31 december 2020

€ € € €

Liquide middelen

NL77 INGB 0003 4055 65 10.034       4.699         

NL81 SNSB 0851 7733 54 32.319       32.318       

42.353       37.017       

Continuïteitsreserve

In de bestuursvergadering van 3 juli 2019 heeft het bestuur besloten om ten laste van de

algemene reserve een continuïteitsreserve te vormen voor de inspanningsverplichting aan 

de Kap, ter grootte van 4 jaar voor de bijdrage voor de 'Dank je Wel' middag. 

In het boekjaar is deze reserve niet gewijzigd. 

Stand per 1 januari en 31 december 20.000       20.000       

Bestemmingsreserve de Kap

In de bestuursvergadering van 3 juli 2019 heeft het bestuur besloten om ten laste van de

algemene reserve een bestemmingsreserve te vormen waarmee jaarlijks een bijzonder project

van de Kap gefinancieerd kan worden: De mutatie van deze reserve is als volgt:

Stand per 1 januari 9.622         9.622         

Dotatie t.l.v. algemene reserve 3.042         -             

Uit verdeling van saldo van baten en lasten 5.336         -             

18.000       9.622         

Algemene reserve

Stand per 1 januari 6.511         2.093         

Dotatie t.b.v. bestemmingsreserve de Kap 3.042-         -             

Uit verdeling van saldo van baten en lasten -             4.418         

3.469         6.511         

Bestemmingsfonds Maatjesprojecten

Een donateur van de stichting heeft een bedrag geschonken met daarbij de uitdrukkelijke wens

om dit bedrag te besteden aan het Maatjesproject van de Kap. In het boekjaar is dit fonds niet

gewijzigd.

Stand per 1 januari en 31 december 884            884            
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Begroting Realisatie Begroting Realisatie

2022 2021 2021 2020

€ € €

Baten van particulieren

Incasso's per maand 300 300 300 300

Incasso's per kwartaal 980 972 1.000 1.058

Incasso's per jaar 885 885 900 1.065

Eenmalig 0 100 0 70

2.165 2.257 2.200 2.493

Overige giften particulieren 1.835 3.076 2.000 1.837

4.000 5.333 4.200 4.330

Kosten beheer en administratie

Bankkosten 175 172 175 162

Overige kosten bestuur 25 45 100 85

200 217 275 247

 
 


