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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 2019. 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 die dat jaar hebben plaatsgevonden. 
De afgelopen jaren spraken wij onze zorg uit over de vele wisselingen in het management en 
teamleiders. Ook de bezuinigingen in de zorg zijn aan Laurens De Elf Ranken niet voorbij gegaan. Na 
benoeming van nieuwe mensen op verantwoordelijke posten zien we nu toch een nieuw elan bij De 
Elf Ranken ontstaan al zijn de financiële zorgen daar nog niet voorbij. 
Dit nieuwe elan is ook fijn voor ons als Vrienden Stichting. Er is een goed overleg met management / 
teamleiders en we kunnen elkaar vinden als er plannen zijn of zaken besproken moeten worden. 
  
Er is ook aandacht geweest voor het koffiedrinken op zondag na de kerkdienst. Hierover zijn nieuwe 
afspraken gemaakt en hoewel het niet ideaal is, is het voor dit moment de beste oplossing. 
  
Dit verslagjaar waren er nieuwe projecten aangevraagd en voor 2020 staan er weer nieuwe projecten 
klaar. 
 
Nieuw gerealiseerd project: Van Balkon naar Buitenplaats    

      
Op 28 mei was de opening van het 
vernieuwde balkon van afdeling Somatiek 3 
en deze werd feestelijk in gebruik genomen. 
Het balkon konden we verfraaien met 
kunstgras en ook is het overdekte gedeelte 
aangekleed met nieuw meubilair. Ook aan 
planten en passende accessoires is gedacht                                                                                         
Kortom, een fijne, nieuwe plek voor onze 
bewoners, zij kunnen nu met de rolstoel het  

balkon oprijden en daar heerlijk recreëren.                                                                                                                      
 
Van onze reeds gerealiseerde projecten wordt overigens volop gebruik gemaakt,  
zoals de  rolstoelbus  
                                                                                           

Met een aantal bewoners is het 
Arboretum Trompenburg in 
Rotterdam Kralingen bezocht. Er 
stonden veel rododendrons in 
bloei, groot en klein, maar ook de 
wisteria was in prachtige kleuren 
te bewonderen. De daagjes uit 
met de rolstoelbus worden altijd  
zeer gewaardeerd. Daarna werd 

een bezoekje gebracht aan het hertenkamp en daarna een ritje langs Kralingse Plas.   
Eén van de cliënten gaf de omschrijving:  " Alsof we op vakantie zijn, zo fijn is het hier! " 
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Ook een ritje naar het Polderhuys voor een kopje koffie met iets lekkers. De verzorging van de 
cliënten wordt wel steeds zwaarder, maar de chauffeurs, verzorgers en assistenten hebben dit er 
graag voor over. Wij zijn blij dat de busritten goed ingepland worden door een vaste coördinatrice.  

Ook de bewoners van Borgstede maken dankbaar gebruik van de 
rolstoelbus. Veel dank aan de vrijwilligers die dit mogelijk maken.                                                                                                                                                          
 
De bus wordt ook wel uitgeleend aan Stichting Present te Barendrecht 
voor de “Veranderdag” om hun cliënten een leuke dag te bezorgen.  
De chauffeurs worden hartelijk bedankt voor het werk op de bus, waar 
zij zich al vele jaren voor inzetten. De hoop wordt uitgesproken dat zij 
dit nog vele jaren kunnen blijven doen.  

 

 

                                         

 
Financiën. 
 
Veel dank aan onze donateurs en kerken voor hun financiële bijdrage waardoor ons werk mede 
mogelijk wordt gemaakt. 
 
 
Het bestuur was op 31 december 2019 als volgt. 

Voorzitter                           C. Versendaal   Barendrecht 

Secretaris                           E.W.M. Groenveld – Tol  Barendrecht 

Penningmeester                          A.H. Tuitel – Smits  Barendrecht  

Bestuurslid ( behartiger buszaken)      J.H.D. Vermeiden Barendrecht 

Bestuurslid             A.W. Langerak – van Galen 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.                                                    
 Voor meer informatie bent u welkom op onze website: www.vrienden11r. 

 

  

http://www.vrienden11r/
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Financiën 

 

De belangrijkste activiteit van de Stichting “Vrienden van De Elf Ranken” is het exploiteren 

van een 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 afschrijvings- en reserveringskosten. 

 

Op de pagina 2a / 2b leest u meer over de activiteiten voor de bewoners, die  

door de stichting worden gefinancierd.  

 

De jaarrekening van 2019 sluit helaas af met een negatief saldo van € 28,83 

 

Het bestuur is dankbaar voor alle financiële bijdragen die het in het afgelopen jaar weer  

heeft gekregen van trouwe donateurs en diaconieën, alsook voor de vele eenmalige giften  

die het mocht ontvangen. Al deze gelden maken het mogelijk dat de rolstoelbus nog vele  

ritten met de bewoners kan maken. 

 

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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         Stichting Vrienden van de Elf Ranken 

     

         

         

    
JAARREKENING 2019 

  

         BALANS per 31 december 2019 

     

         

         Activa 

        

    

31-12-2019 

   

31-12-2018 

         Liquide middelen 

  

 €   62.678,79  

   

 € 62.707,62  

vorderingen op korte termijn 

      

         Totaal activa 

  
 €   62.678,79  

   
 € 62.707,62  

         

         

         Passiva 

        

         

         eigen vermogen 

  

 €   11.934,86  

   

 € 11.963,69  

         Reservering nieuwe 

rolstoelbus 

 

 €   45.800,00  

   

 € 45.800,00  

         Onderhoudsfonds (t.b.v. lift in rolstoelbus)  €     4.943,93  

   

 €   4.943,93  

         Schulden op korte termijn,cq vooruit 

ontvangen. 

     

         

         

         Totaal Passiva 

  
 €   62.678,79  

   
 € 62.707,62  

 

  



                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                             

     
res. Rek 2019 

 

blz. 5 

         Stichting Vrienden van de Elf Ranken. 

     

         

         

    
JAARREKENING 2019 

  

         RESULTATENREKENING per 31 december 2019 

    

         

         Lasten 

        

    

31-12-2019 

   

31-12-2018 

         Kosten rolstoelbus 

       Exploitatiekosten 

  

 €       657,57  

   

 €    1.604,92  

Reservering nieuwe 

rolstoelbus 

 

 €               -    

   

 €    4.200,00  

         

    

 €       657,57  

   

 €    5.804,92  

         Overige kosten 

       Diverse kosten 

  

 €    5.601,23  

   

 €       460,64  

         Totaal lasten 

  
 €    6.258,80  

   
 €    6.265,56  

         

         Baten 

        

         Donaties 

   

 €    1.152,50  

   

 €    1.715,00  

Diaconieën 

  

 €    1.758,12  

   

 €    1.342,67  

Giften 

   

 €    1.420,00  

   

 €    1.296,60  

Rente 

   

 €         45,88  

    Baten uitstapjes bewoners 

 

 €    1.800,30  

   

 €       513,40  

         Geldbusje in winkel bij Onnink en 4Suze   €         53,25  

   

 €         73,00  

         

         Totaal baten 

  
 €    6.230,05  

   
 €    4.940,67  

Af: totaal lasten 

  
 €   -6.258,80  

   
 €   -6.265,56  

Nadelig resultaat 

  
 €        -28,75  

   
 €   -1.324,89  
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Stichting Vrienden van de Elf 

Ranken 

     

         JAARREKENING 2019 

     

    
Toelichting op de balans 

  

         Rolstoelbus Renault 77-ZP-

LF 

      Aanschaf in 2008 

    

 € 37.729,98  

  

         Balans 31-12-

2019 

      

 €              -    

       

  

         Liquide middelen 

       INGbank zakelijke rekening IBAN nr NL24INGB 0002238806 

 

 €   5.902,89  

         Ing 

Vermogensspaarrekening 

     

 € 21.697,19  

         SNS spaarrekening 

   

 € 35.078,71  

     Saldo 31-12-2019 

      

 € 62.678,79  

         Eigen vermogen 

       Saldo 01-01-2019 

      

 € 11.963,69  

Neg.resul.+boekversch. 0,08 

     

 €       -28,83  

Saldo 31-12-2019 

      

 € 11.934,86  

         Onderhoudsfonds (t.b.v. lift in rolstoelbus) 

    Saldo 01-01-2019 

      

 €   4.943,93  

Mutaties 2019       

      

 €              -    

Saldo 31-12-2019 

      

 €   4.943,93  

         

         Reservering nieuwe rolstoelbus 

     Saldo 01-01-2019 

      

 € 45.800,00  

Mutaties 2019 

      

 €              -    

Saldo 31-12-2919 

      

 € 45.800,00  

         Schulden op korte termijn 
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          JAARREKENING 2019 

      

    
Toelichting op de resultatenrekening 

       
Kosten 

 
Baten 

Kosten rolstoelbus 

        Onderhoud: APK keuring 

    

 €      29,00  

  Brandstof: Dieselolie diesel 

     

 €    533,80  

  ANWB 

      

 €      94,77  

  

          

       

 €    657,57  

  

          Overige kosten 

        Dienstverlening ICT 

    

 €      53,24  

  Bankkosten ING 

    

 €    175,50  

  Kosten penningmeester 2019 

   

 €      98,08  

  Kosten secretariaat 2019 

    

 €      59,00  

  Bijdrage kunstgras e.d. balkon Somatiek 3  

  

 € 5.215,41  

  

     Totaal 

      

 € 5.601,23  

  

          Donaties 2019 

       

 € 1.152,50  

Diaconieën PKN Barendrecht, Geref. Kerken Chaam, Pernis en Rhoon  € 1.758,12  

Giften 2019 

       

 € 1.420,00  

Interest   ING en SNS 

      

 €      45,88  

Baten uitstapje bewoners 

    

 € 1.800,30  

Geldbusje in de winkel van Onnink en 4Suze 

    

 €      53,25  



 

 

 

                                                                                                                                                                           

            


