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Vrienden
nieuws
Jaarverslag 2017.
Voorwoord en kort verslag van het bestuur.
Het bestuur van de “Stichting Vrienden van De Elf Ranken” biedt u hierbij het jaarverslag
aan over het jaar 2017. Hierin zijn opgenomen de balans, de exploitatierekening en
diverse toelichtingen. Dit geeft inzicht in de financiële situatie van de Stichting.
Tevens een kort verslag van de belangrijkste gebeurtenissen en gesprekken die dit jaar
hebben plaatsgevonden.
Het afgelopen jaar zijn er in het verpleeghuis De Elf Ranken veel wisselingen geweest.
Wisselingen in de directie en in de coördinatie van de vrijwilligers. Na het vertrek van de
coördinatrice voor de vrijwilligers (die trouw onze vergaderingen bezocht) was het voor
ons als stichting wel zoeken naar de verantwoordelijke personen die m.n. de coördinatie
van de busritten op zich wilden nemen. Dit zoeken is nog niet afgerond.
Het Grand Café viel onder de verantwoordelijkheid van het verpleeghuis. In het Grand
Café is nu een restaurant gevestigd. Dit onder verantwoordelijkheid van een particuliere
ondernemer. Voor de zondagse kerkdiensten heeft dit tot gevolg dat na de dienst daar
geen koffie meer gedronken kan worden, maar in een ruimte elders. Door de inzet van
veel vrijwilligers lukt dit wel.

De Stichting “Vrienden van De Elf Ranken” heeft twee projecten
gerealiseerd.
Rubens Barn Poppen.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst op de afd. Psychische Geriatrie
zijn door Cees Versendaal, voorzitter van “De Vrienden”, acht Rubens
Barn- poppen uitgereikt. De bewoners kunnen voortaan knuffelen met
deze poppen, ze worden gebruikt voor en door dementerenden. Door
de vrolijke kleuren en zachte materialen zijn deze poppen zeer aantrekkelijk. Ze moedigen aan tot communicatie en interactie bij de
cliënt. Het gevoel voor de pop te willen zorgen geeft een grote bijdrage aan prikkels via het sensorisch systeem. De poppen zijn ook
enigszins verzwaard, zodat er een natuurlijke prikkel naar de spieren
en gewrichten gaat.

Rolstoelen voor in de rolstoelbus.
Tijdens een gezellige koffiemorgen en in
aanwezigheid van onder andere mede
bestuursleden, verzorgenden en cliënten zijn door
Henk Vermeiden, bestuurslid van “De Vrienden”, op

de afd. Psychische Geriatrie van het Zorgcentrum feestelijk drie
rolstoelen onthuld. Een geschenk dat dankbaar aanvaard werd
en direct zijn nut bewees: dezelfde dag nog werden de rolstoelen
ingezet voor een rit naar een tuincentrum in Rhoon, waar de
cliënten een heerlijke middag hadden.

Bij de ingang hebben we een bordje geplaatst met de naam
“Vrienden van De Elf Ranken” met o.a. daarop onze website vermeld. Dit om onze
naamsbekendheid te vergroten. Op onze site is te lezen wat we doen en de
mogelijkheden om donateur te worden.
Als bestuur hebben wij afscheid genomen van Rinus Los. Vele jaren heeft hij zich als
bestuurslid en voorzitter ingezet voor de Stichting de Vrienden van de Elf Ranken.
Vanwege zijn leeftijd en gezondheid heeft hij gemeend terug te treden als bestuurslid.
Daar is alle begrip voor en ook op deze plaats willen Rinus nogmaals bedanken voor zijn
liefde en inzet voor onze stichting.

Financiën.
Veel dank aan de donateurs, kerken enz. voor hun financiële bijdrage waardoor ons werk
mogelijk is. Dit alles ten behoeve van de bewoners om dingen mogelijk te maken die
anders niet mogelijk zijn.

Voor meer informatie bent u welkom op onze website: www.vrienden11r.nl.
Het bestuur was op 31 december 2017 als volgt.
Voorzitter

C. Versendaal

Barendrecht

Secretaris

E.W.M. Groenveld – Tol

Barendrecht

Penningmeester

H. van Kampen

Pernis

Lid

J.H.D. Vermeiden

Barendrecht

Lid

A.W. Langerak – van Galen

Lid

A.H. Tuitel – Smits

Barendrecht

Barendrecht

De Stichting “Vrienden van De Elf Ranken” is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel te Rotterdam onder dossiernummer 41127333.
Donaties en giften aan de Stichting kunnen worden overgemaakt op ING rekening
nummer: NL24INGB0002268806, ten name van de Stichting “ Vrienden van De Elf
Ranken”,
Middeldijkerplein 26, 2993 DL Barendrecht.
De Stichting heeft een ANBI-status.
Het Bestuur.
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Financiën

De belangrijkste activiteit van de Stichting “Vrienden van De Elf Ranken” is het exploiteren
van een cliënten 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.
Op de pagina “Vriendennieuws” leest u meer over de activiteiten voor de bewoners, die door
de stichting, worden gesteund.
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 per jaar.
De jaarrekening van 2017 sluit met een nadelig saldo van € 2822,69
Eind 2017 waren er 66 donateurs geregistreerd.
Een aantal personen hebben ervoor gekozen een eenmalige gift over te maken.
Ook een aantal diaconieën 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.
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.
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BALANS per 31 december 2017

Activa
31-12-2017

31-12-2016

Liquide middelen
vorderingen op korte termijn

€
€

59.976,59
342,30

€ 58.701,73

Totaal activa

€

60.318,89

€ 58.701,73

eigen vermogen

€

13.288,58

€ 16.111,27

Voorziening nieuwe rolstoelbus

€

41.600,00

€ 37.400,00

Onderhoudsfonds/exploitatie rolstoelbus

€

4.943,93

€

4.943,93

Schulden op korte termijn,cq vooruit ontvangen. €

486,38

€

246,53

Passiva

Totaal Passiva

€

60.318,89

€ 58.701,73

res.rek. 2017
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Stichting Vrienden van de Elf Ranken.

J A A R R E K E N I N G 2017
RESULTATENREKENING per 31 december 2017
Lasten
31-12-2017
Kosten rolstoelbus
Exploitatiekosten
afschrijvingskosten

31-12-2016

€ 2.277,46
€ 4.200,00

€
€

1.984,30
4.200,00

€ 6.477,46

€

6.184,30

Overige kosten
Diverse kosten

€ 1.782,64

€

4.070,91

Totaal lasten

€ 8.260,10

€ 10.255,21

Donaties
Diaconieën
Giften

€ 2.287,50
€ 1.883,56
€
800,00

€
€
€

2.068,50
1.996,00
450,00

Intrest

€

68,36

€

141,29

Baten uitstapjes bewoners

€

342,30

€

760,00

inhoud busje restaurant/en "houten bus" €

55,69

€

231,50

Totaal baten

€ 5.437,41

€

5.647,29

Af: totaal lasten

€ -8.260,10

€ -10.255,21

Nadelig resultaat 2016

€ -2.822,69

€ -4.607,92

Baten
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Stichting Vrienden van de Elf Ranken
JA A R R E K E N I N G 2017
Toelichting op de balans

Rolstoelbus Renault 77-ZP-LF
Aanschaf in 2008

€ 37.729,98

Balans 31-12-2017

€

-

€

342,30

Liquide middelen
INGbank zakelijke rekening IBAN nr NL24INGB 0002238806

€

3.246,57

Ing Vermogensspaarrekening

€ 21.686,35

SNS spaarrekening

€ 35.043,67

Vorderingen op korte termijn

(ritten 2017)

€ 59.976,59
Eigen vermogen
Balans 31-12-2016
Nadelig resultaat 2017
Balans 31-12-2017

Onderhoudsfonds (t.b.v. lift in rolstoelbus)
Balans 31-12-2016
geen mutaties 2017
Balans 31-12-2017

Voorziening nieuwe rolstoelbus
Balans 31-2-2016
Mutaties 2017

Schulden op korte termijn
R.C. De Elf Ranken (Laurens)(zie brief 2-1-2017 Sovib)
Balans 31-12-2017

€ 16.111,27
€ -2.822,69
€ 13.288,58

€

4.943,93

€

4.943,93

€ 37.400,00
€ 4.200,00
€ 41.600,00

€
€

486,38
486,38
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J A A R R E K E N I N G 2017
Toelichting op de resultatenrekening

Kosten

Baten

Kosten rolstoelbus

Verzekeringspremie ( nog te betalen)
Onderhoud: APK keuring plus onderhoud
Brandstof: Dieselolie
Anwb

€ 486,38
€ 1.403,14
€ 294,17
€
93,77
€ 2.277,46

Afschrijving rolstoelbus
Totaal

€ 4.200,00
€ 6.477,46

Overige kosten
Aankoop Poppen
Bankkosten ING
Aankoop rolstoelen
overige kosten

€
€
€
€

Totaal

€ 1.782,64

596,90
136,64
479,86
569,24

Donaties

€ 2.287,50

Diaconieën gereformeerde Kerken en PKN Barendrecht

€ 1.883,56

Giften

€

800,00

Interest
INGbank en SNS

€

68,36

nog te ontvangen

€

342,30

Fooienpot in restaurant en "houten bus"in de hal

€

55,69

Baten uitstapje bewoners

