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Algemene gegevens fonds
Naam

Vrijzinnig-Religieuze Stichting Seniorenhuisvesting "Zuid Veluwe"

Nummer Kamer van
Koophandel

0 9 1 0 6 6 7 7

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Hof van Sint Pieter 27,6721 TN Bennekom

Telefoonnummer

0 3 1 8 4 3 1 0 4 4

E-mailadres

info@vrssh-zuidveluwe.nl

Website (*)

www.vrssh-zuidveluwe.nl

RSIN (**)

8 0 9 2 3 1 9 8 0

Actief in sector (*)

Levensbeschouwing - Religieus geënte instellingen
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen
is uw fonds actief? (*)

Nederland

Aantal medewerkers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Aantal vrijwilligers (*)

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw fonds.

Statutair bestuur van het fonds
Voorzitter

De heer J. Siepel

Secretaris

De heer P. Stegenga

Penningmeester

De heer D.J. Niezing

Algemeen bestuurslid

Mevrouw J.T.H. van Rijswijk

Algemeen bestuurslid

Mevrouw N. van de Broek (2e penningmeester)

IB 115 - 1Z*2FOL 

Overige informatie
bestuur (*)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van het fonds. Wat wil
het fonds bereiken?

De Vrijzinnig-Religieuze Stichting Seniorenhuisvesting ''Zuid-Veluwe'' heeft statutair tot
doel:
- het oprichten, beheren, coördineren, instandhouden en (doen) exploiteren van één of
meer locaties voor huisvesting van senioren;
- het bieden van ondersteuning aan senioren woonachtig in onder andere de
seniorenflats ''De Aleidahof'', de ''Timanshof'' te Bennekom en ''De Roosebrink'' te
Wageningen;
- het ondersteunen van het vrijzinnig-religieuze gedachtengoed en het ondersteunen
van de bij het vrijzinnig-religieuze gedachtengoed behorende ontwikkelingen en
activiteiten, hierbij kan gedacht worden aan het (financieel) ondersteunen van de
hospices en het ondersteunen van een leerstoel op het gebied van (vrijzinnige)
theologie, religie en/of filosofie;
- het verrichten van alle verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht het fonds?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Hoe krijgt het fonds
inkomsten?

De inkomsten worden voornamelijk behaald door rendementen op
beleggingsproducten en er worden bijdragen gevraagd van de bewoners voor extra
voorzieningen.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw fonds vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

https://www.vrssh-zuidveluwe.nl/wordpress/wp-content/uploads/2
020/06/2019-Beleidsplan-2017-2022-korte-versie-.pdf

Open

Bestuurders zijn onbezoldigd en ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten.
Bestuursleden ontvangen een vrijwilligersvergoeding.
De Raad van Advies en Toezicht ontvangt jaarlijks een vergoeding van € 250,-.
Het personeel ontvangt salaris volgens de CAO-VVT.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Url van het activiteiten
https://www.vrssh-zuidveluwe.nl/wordpress/wp-content/uploads/2021/04
verslag. Vul de link in waar het
/2021-Sociaal-jaarverslag-Seniorenhuisvesting-Zuid-Veluwe-2020.pdf
activiteitenverslag te vinden is.

Open
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Staat van baten en lasten
Jaartal van deze Staat van baten en lasten
Vul het verslagjaar in. Als u daarna verdergaat verschijnen
automatisch de jaartallen boven de kolommen.

2 0 2 0

Als een rubriek niet van toepassing is, kan € 0 worden ingevuld.

Baten

Rekening

Rekening (*)

Begroting (***)

2020

2019

2021

Opbrengsten beleggingen

€

287.896

€

€

480.000

Minus: Kosten beleggingen (alle kosten in relatie tot
het beleggen en in het standhouden van het vermogen)

€

30.002

€

30.000

Subtotaal netto beleggingsresultaat

€

257.894

€

450.000

Overige baten

€

5.488

€

6.000

Totale baten

€

263.382

€

€

456.000

Doelbesteding/giften/donaties

€

91.511

€

€

168.000

Personeelskosten

€

112.401

€

€

115.000

Huisvestingskosten

€

71.655

€

€

73.000

Administratiekosten algemeen

€

11.519

€

€

15.000

Administratiekosten aanvragen/giften/projecten

€

0

€

€

0

ICT kosten

€

5.899

€

€

0

Bestuurskosten

€

9.371

€

€

10.500

Communicatiekosten

€

0

€

€

0

Financiële kosten

€

342

€

€

0

Afschrijvingen

€

3.935

€

€

4.500

Overige lasten

€

15.559

€

30.000

Totale lasten

€

322.192

€

416.000

–

€
€

+

–
0

€

+
0

–

+

Lasten

+

€
€

+
0

+
Resultaat (saldo van Totale baten en Totale lasten)

(*) Optioneel, niet verplicht

€

-58.810

+
€

0

(***) U mag bij de begroting ook volstaan met het invullen van de voorgenomen bestedingen

+
+

€

40.000
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef een toelichting op de
staat van baten en lasten.
Of vul de url naar de
jaarrekening in als hier een
toelichting in is opgenomen.
Geef ook op de begroting
of de voorgenomen
bestedingen een toelichting.

De stichting is voor de dekking van de exploitatiekosten uitsluitend afhankelijk van de
opbrengsten uit haar vermogen. Om inkomen uit vermogen te genereren zal een
aanzienlijk deel van het vermogen worden belegd. Een bedrag ter grootte van ca. 3
maal de jaarlijkse exploitatiekosten, zonder donaties, zal liquide worden gehouden.
Het onzekere internationaal politieke klimaat en de wereldwijde uitbraak van het
Covid19 virus hebben geleid tot een gevoel van onzekerheid omtrent
koersontwikkelingen op de effectenmarkt (hoogte vrees). In verband hiermee is slechts
een deel van het vermogen belegd.
Naast de vermogensbeheerders (Rabobank en Van Lanschot) is De Weygerbergen in
de arm genomen als vermogensbegeleider en voor performance meeting. Op basis
van AEX en RSI parameters is een instapschema met verschillende tredes
gedefinieerd.
In 2020 zijn donaties gedaan aan ST. DSTS en Universiteit voor Humanistiek. Verder
zijn er donaties gedaan in verband met projecten Eten met zin en Samen aan tafel en
zijn de kosten van een piano voor de Aleidahof voldaan. Tevens zijn de kosten voldaan
in verband met de inrichting van de bibliotheek van de Roosebrink en zijn een aantal
sleutelkluisjes vervange

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

