Stichting Vrienden van de Elf Ranken

Financiën

De belangrijkste activiteit van de Stichting “ Vrienden van De Elf Ranken” is het exploiteren van
een patienten rolstoelbus ten behoeve van de bewoners van het Zorgcentrum “ De Elf Ranken “ in
Barendrecht.
Deze activiteit brengt veel kosten met zich mee, zoals kosten voor onderhoud en reparatie,
verzekeringskosten, brandstof en afschrijvingskosten.
Daarnaast is er dit jaar ook een WIFI-installatie door de Vrienden van de elf Ranken geschonken.
Ook dit jaar is er een meevaller wat betreft de kosten voor de rolstoelbus. De stichting heeft weer
ontheffing gekregen van de motorrijtuigenbelasting, dit is een kostenbesparing van ca. 2500,00
euro per jaar.
De jaarrekening van 2013 sluit met een nadelig saldo van € 1851,79.
Eind 2013 waren er 83 donateurs geregistreerd.
Een aantal personen hebben er voor gekozen een eenmalige gift over te maken.
Ook een aantal diakonien hebben dit jaar weer een bijdrage geleverd
Het bestuur is dankbaar voor al deze financiële bijdragen, die het mogelijk maken dat de rolstoelbus
kan blijven rijden.
Destijds is er een legaat ontvangen van € 26.514,83 ten behoeve van het nieuwe verpleeghuis in
Barendrecht.
In overleg met de toenmalige directie van De Elf Ranken werd besloten om dit legaat tijdelijk te
parkeren bij de Stichting “ Vrienden”.
Na een aantal investeringen ten behoeve van het nieuwe zorgcentrum is dit bedrag per
31 december 2013 geheel besteed.
Per 1 januari 2008 merkt de belastingdienst de “ Stichting” aan als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI). Dit is o.a. Van belang voor de donateurs, daar hun gift aftrekbaar is voor de
belasting.

Projecten nieuw verpleeghuis per 31 december 2013

Per 31 december 2012 stond er nog een te besteden bedrag van

€ 1874,74

Dit bedrag is besteed voor de aanleg van de WIFI- installatie.
Het bedrag dat door het Architectenbureau, de Aannemer en de Installateurs bij de oplevering is
geschonken, is nu in zijn geheel besteed aan voorzieningen in het verpleeghuis “de elf Ranken”.

