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Jaarverslag 2021. 
 
 
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 2021. 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. 
Helaas heeft het jaar 2021 grotendeels nog in het teken gestaan van de Corona pandemie.                                                                 

Veel minder activiteiten dan anders zijn er hierdoor geweest.                                                                                                                                                               

Gelukkig hebben de vaccinaties wel enigszins verlichting gebracht, maar toch …….. het jaar verliep 

anders dan we gehoopt hadden.  

Ook onze Stichting heeft zodoende minder kunnen betekenen voor de bewoners dan haar lief is.                                                 

Zo kon bijvoorbeeld de bus veel minder ingezet worden.                                                                                                                

Hopelijk zal 2022 een ander en positiever beeld geven.  

 

Stichting Vrienden van De Elf Ranken bedankt Stichting Kroeldekens Vreewijk ( 2021 ) 

Stichting Kroeldekens Vreewijk heeft de bewoners aangenaam verrast 
door het aanbieden van mooie, door vrijwilligers gehaakte spreien, 
bestemd voor de afdeling. Het was een feest om te zien al die prachtige 
kleuren. De Stichting Vrienden van De Elf Ranken heeft Stichting 
Kroeldekens Vreewijk met een gift ondersteund, zodat zij weer bolletjes 
wol kan kopen.  

 
 
Te realiseren nieuw project in 2022: Bestickering van deuren en gangen. 

 
De rolstoelbus:  Bewoners Elf Ranken eindelijk weer op stap!   
De rolstoelbus van ‘De Vrienden” heeft de afgelopen tijd niet veel 
uitstapjes kunnen maken. Maar de ritten die nog mogelijk waren, zoals 
naar de Euromast en naar de Spido, vonden de bewoners heerlijk.  Zij 
hebben hiervan genoten. De inklapbare rolstoelen, geschonken door  
“De Vrienden” worden veel gebruikt door de 
bewoners en cliënten van de dagbehandeling. 
Veel werk wordt gedaan door de busvrijwilli-
gers die dit al vele jaren trouw doen.  
 

De chauffeurs worden hartelijk bedankt voor het werk op de bus,  
waarvoor zij zich al vele jaren inzetten.   
 
Veel dank aan de donateurs. Zonder uw bijdrage is het vrijwel onmogelijk 
dergelijke projecten te financieren en daarom, mede namens de bewoners 
van De Elf Ranken, nogmaals hartelijk dank hiervoor. 
Het wordt, zoals u hebt kunnen lezen, welbesteed!                                                                                                                                   
Voor meer informatie bent u welkom op onze website: www.vrienden11r.nl 
                                                                                                                                                                      
 
 
 
 

http://www.vrienden11r.nl/
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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 2021 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. 
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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 2021 sluit af met een positief saldo van € 4112,80 

 

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 2021    

          

BALANS per 31 december 2021       

          

          

Activa          

    31-12-2021    31-12-2020  

          

Liquide middelen    €    65.493,41      €  61.380,61   
vorderingen op korte termijn        

          

Totaal activa    €    65.493,41      €  61.380,61   

          

          

          

Passiva          

          

          

eigen vermogen    €    14.981,80      €  10.739,53   

          

Reservering nieuwe rolstoelbus  €    45.800,00      €  45.800,00   

          

Onderhoudsfonds (t.b.v. lift in rolstoelbus)  €      4.711,61      €    4.841,08   

          

Schulden op korte termijn, cq vooruit ontvangen.      

          

          

          

Totaal Passiva    €    65.493,41      €  61.380,61   

          

          

          
 

  



                              blz 5 

        

Stichting Vrienden van de Elf Ranken.    

        

        

    JAARREKENING 2021  

        

RESULTATENREKENING 2021    

        

        

Lasten        

    31-12-2021   31-12-2020 

        

Kosten rolstoelbus       

Exploitatiekosten    €        615,70     €                1.823,53  

Reservering nieuwe 

rolstoelbus  €               -       €           -  

        

     €        615,70     €                1.823,53  

        

Overige kosten       

Diverse kosten    €        696,92     €                5.248,65  

        

        

Totaal lasten    €     1.312,62     €                7.069,18  

        

        

        

Baten        

        

Donaties     €     1.057,50     €                1.478,83  

        

Diaconieën    €     2.494,62     €                2.120,58  

        

Giften     €     1.095,00     €                1.555,00  

        

Inhoud houten bus    €        163,96     

        

Rente     €            0,54     €                     23,23  

        

Baten uitstapjes bewoners   €        613,80     €                   696,30  

     

        

        

Totaal baten    €     5.425,42     €                5.873,94  

        

Af: totaal lasten    €   -1.312,62     €               -7.069,18  

        

Positief resultaat    €     4.112,80     €               -1.195,24  
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Stichting Vrienden van de Elf Ranken      

          

JAARREKENING 2021       

    Toelichting op de balans    

          

          

Rolstoelbus Renault 77-ZP-LF       

Aanschaf in 2008      € 37.729,98     

          

Balans 31-12-2021        €              -     

          

          

          

          

          

Liquide middelen         

ING bank zakelijke rekening IBAN nr. NL24INGB 0002238806   €    8.693,74   

          
ING 

Vermogensspaarrekening       €  21.703,91   

          

SNS spaarrekening     €  35.095,76   

          

      

Saldo 31-12-2021        €  65.493,41   

          

Eigen vermogen         

Saldo 01-01-2021        €  10.739,53   
Positief resultaat 2021        €    4.112,80   
Uit 

Onderhoudsfonds 

t.b.v. liftrolstoelbus        €       129,47   
Saldo 31-12-2021        €  14.981,80   

          

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

Saldo 01-01-2021        €    4.841,08   
Bunk Carrosserie        €     -129,47   

Saldo 31-12-2021        €    4.711,61   

          

          

Reservering nieuwe rolstoelbus       

Saldo 01-01-2021        €  45.800,00   
Mutaties 2021        €              -     

Saldo 31-12-2021        €  45.800,00   

          

          

Schulden op korte termijn        
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JAARREKENING 2021 

      

   
Toelichting op de resultatenrekening 

  

       
Kosten 

 
 Baten 

Kosten rolstoelbus 
        

Onderhoud: APK en accu vervangen 
   

 €     374,94  
 
  

Total Energies ( aanvragen tankpas ) 
   

 €       14,52  
  

ANWB 
      

 €       96,77  
  

Bunk Carrosserie ( keuring rolstoellift ) 
   

 €     129,47  
  

       
 €     615,70  

  

          
Overige kosten 

        
Dienstverlening ICT 

    
 €       70,13  

  
Bankkosten ING 

    
 €     162,71  

  
Kosten penningmeester 2021  

   
 €     304,02  

  
Kosten secretariaat 2021 

    
 €       10,06  

  
Stichting Kroeldekens 

    
 €     150,00  

  

     
Totaal 

      
 €     696,92  

  

          
Donaties 2021 

       
 €    1.057,50  

          
Diaconieën PKN Barendrecht, Rhoon en Pernis 

    
 €    2.494,62  

          
Giften 2021 

       
 €    1.095,00  

          
Interest 

         
SNS 

      
 €           0,54  

          
Baten uitstapje bewoners 

    
 €       613,80  

          
Inhoud houten collectebus 

    
 €       163,96  
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Jaarrekening 2021 Kascontrole 

De kasbescheiden over het jaar 2021 zijn door ondergetekenden nagezien en in orde bevonden. 

Barendrecht d.d. 13 Juni 2022 

De kascontrolecommissie: 

Naam Diaconie Handtekening 

 Barendrecht d.d. 13 Juni 2022 

 Barendrecht d.d. 13 Juni 2022 

  


