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Betreft: Financieel verslag 2021
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Middelburg, 16 maart 2022
Geachte bestuursleden,

OPDRACHT
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 1.114.329 en de staat van baten en lasten sluitende met een negatief resultaat van € 31.182,
gecontroleerd.
Voor de controleverklaring verwijzen wij u naar het hoofdstuk "Overige gegevens" op pagina 25 van dit rapport.

Nederlandse Stichting tot Bevordering van de Sociaal-Pedagogische Zorg
te Aalsmeer

ALGEMEEN
Activiteiten
De activiteiten van Nederlandse Stichting tot Bevordering van de Sociaal-Pedagogische Zorg bestaan
voornamelijk uit:
- het bevorderen van sociaal pedagogische zorg aan mensen met een verstandelijke beperking;
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande
in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.
Inschrijving Kamer van Koophandel
De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34333234.
Verwerking van het verlies 2021
Het verlies over 2021 bedraagt € 31.182 tegenover een verlies over 2020 van € 3.265.318.
De vergelijking van het resultaat is opgenomen op pagina 4.
Verwerking van het verlies 2020
Het verlies ad € 3.265.318 is in mindering gebracht op de overige reserves.
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3

RESULTAAT

3.1 Vergelijkend overzicht
Het resultaat over 2021 bedraagt negatief € 31.182 tegenover negatief € 3.265.318 over 2020. De resultaten
over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:
Verschil
realisatieRealisatie
Begroting
Realisatie
begroting
2021
2021
2020
Verschil 2021
2021
€

€

€

€

€

Baten
Baten uit beleggingen
Financiële baten

74.319
5

61.500
-

-196.896
13

271.215
-8

12.819
5

Som der baten

74.324

61.500

-196.883

271.207

12.824

-

-

2.948.869

-2.948.869

-

29.477

82.500

15.658

13.819

-53.023

Uitgekeerde en toegezegde giften
Vervallen giften reeds toegezegd in
voorgaande jaren
Uitgekeerde giften
76.029
Toegezegde giften
Teruggevorderd reeds uitgekeerde giften
voorgaande jaren
-

25.000
-

-7.500
106.000
3.000

7.500
-29.971
-3.000

51.029
-

-

2.408

-2.408

-

76.029

25.000

103.908

-27.879

51.029

-31.182

-46.000

-3.265.318

3.234.136

14.818

Lasten
Schenking HandicapNL - Fonds op
Naam
Bedrijfslasten

Exploitatieresultaat

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Rijkse accountants & adviseurs

E.W.M. Vermare MSc RA
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Nederlandse Stichting tot Bevordering van de Sociaal-Pedagogische Zorg
te Aalsmeer

Jaarverslag 2021
Algemeen
In het dertiende bestaansjaar van de Nederlandse Stichting tot bevordering van de SociaalPedagogische Zorg is het bestuur van SPZ viermaal in vergadering bijeen geweest en wel op de
volgende data: 17 februari, 14 april, 16 juni en 15 december 2021. De vergadering in juni heeft in Odijk
plaatsgevonden, de overige drie vergaderingen zijn online gehouden in verband met de Corona
pandemie.
Op 26 augustus 2021 heeft het bestuur van SPZ
samen met HandicapNL het thema van de Pier
de Boer-prijs gekozen: Coach van de toekomst.
Op 30 september 2021 heeft Stichting SPZ voor
de zevende keer de Pier de Boer-prijs uitgereikt
aan het beste project dat meedoen door leren
en werken mogelijk maakt. De prijs, een
geldbedrag van €30.000,-- en een beeld is
tijdens een feestelijke bijeenkomst in Huis ter
Heide uitgereikt aan Stichting Phusis. Voor de
prijs waren ook Matz Carwash en het Schreuder
College genomineerd. Zij ontvingen ieder
€10.000,-- euro. De uitreiking was zowel online
als in Huis ter Heide te volgen.

Pier de Boer Brug/Straat/Plein?
In 2021 is het exact 100 jaar geleden dat Pier de
Boer -de naamgever van de door SPZ ingestelde
Pier de Boer-prijs- werd aangesteld werd als
‘nazorgambtenaar’ bij de gemeente Amsterdam
om te zorgen dat ‘de oud-leerlingen van de BLOscholen’ op een goede plek terecht kwamen in de
samenleving.
Om bij die actualiteit stil te staan en deze te
markeren vanwege het 100-jarige ‘jubileum’ van
nazorg in Nederland, heeft SPZ mede namens
bovenstaande organisaties de Gemeente
Amsterdam op 15 juli 2021 gevraagd om dit voor
Amsterdam én Nederland bijzondere moment te
vereeuwigen door een straat of plein te
vernoemen naar de grondlegger van de sociaal
pedagogische zorg: Pier de Boer.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van SPZ bestaat in 2021 uit de
volgende leden: Kees van Beveren
(penningmeester), Ben Hammer, Ellis Jongerius,
Peter Menkveld (secretaris), Lucas Middelhoff,
en Jenneke van Veen (voorzitter).
Germaine Poot is de bestuursondersteuner. De
bestuursleden ontvangen geen vergoeding. Wel
wordt jaarlijks een onkostenvergoeding van
€150,-- beschikbaar gesteld.

Doelstelling
In de statuten, verleden te Aalsmeer op 26
maart 2009, is het doel van de Nederlandse
Stichting tot bevordering van de SociaalPedagogische Zorg beschreven. De Stichting
heeft ten doel de behartiging van het algemeen
belang als:
• Het bevorderen van sociaal-pedagogische zorg aan mensen met een beperking ten gevolge
van een verstandelijke handicap;
• Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimte zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Behoort bij rapport d.d. 16 maart 2022
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De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
• Het verlenen van financiële steun aan -en het bevorderen van samenwerking tusseninstellingen die werkzaam zijn op het gebied van sociaal-pedagogische zorg aan mensen met
een verstandelijke handicap;
• Het verrichten van onderzoek op het gebied van sociaal-pedagogische zorg aan mensen met
een verstandelijke handicap.
De Stichting beoogt niet het maken van winst. De Stichting wordt geacht een vermogen aan te houden
dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor haar continuïteit.
Financiën
Sinds in december 2020 een groot deel van het vermogen (€2.950.000) ter uitvoering van de
schenkingsovereenkomst is overgeheveld naar de Triodosbank, op een zgn. inzake-rekening voor het
Fonds op naam bij Handicap.NL, resteren als beleggingen van SPZ nog een bedrag van €1.000.000 bij
Herenstede Stella Maris BV, en de obligaties Wieringerwaard. Het bedrag van €1.000.000 is belegd in
een door HS Finance I BV uitgegeven 7-jarige obligatielening, die op haar beurt een achtergestelde
lening heeft verstrekt aan Heerenstede Stella Maris BV. Er geldt een jaarlijkse coupon van 5,75% en
een aflossing van 100% van de nominale waarde aan het einde van de looptijd. De in 2019
gereactiveerde obligaties Wieringerwaard hebben een waarde van €70.821 (1.1.2021) resp. €83.266
(31.12.2021) . De prognose geeft een jaarlijks enkelvoudig direct beleggingsrendement aan van 9,4%,
waarvan 5,9% contant wordt uitgekeerd. Als gevolg van de schenking aan Handicap.NL zijn er in 2021
geen incidentele subsidies meer uitgekeerd door SPZ. Wel is nog een toegezegde bijdrage verstrekt
aan DsiN en is de Pier de Boerprijs in 2021 uitgereikt. In de begroting 2021 is daar rekening mee
gehouden.
Samenvatting van de begroting 2021:
Vermogen:
Opbrengst uit beleggingen 3,6%:
Uitvoerings- en bestuurskosten:
Subsidies:
Waarvan Onderzoek:
Waarvan Pier de Boerprijs
Verwacht tekort 2021

€ 1.145.658
€
61.500
€

32.500

€ 25.000
€ 50.000
€ 107.500
€

46.000

De begroting 2022 is door het bestuur vastgesteld (herbevestigd) in de bestuursvergadering van 15
december 2021.

Bestuursvergadering 17 februari 2021
VraagApp
Het bestuur bespreekt de tussentijdse verantwoording die de Pier de Boer-prijs winnaar 2019 heeft
gestuurd. Het bestuur besluit met de LFB in contact te treden met de LFB en de VraagApp over de
toekomst van de app.
Samenwerking HandicapNL
HandicapNL en SPZ zien 2021 als een overgangsjaar waarin Handicap NL de nieuwe werkwijze gaat
vormgeven en SPZ daarbij kan ondersteunen. Afgesproken is de datum van 1 maart 2021 als officieel
moment voor de overgang naar FondsSPZ te communiceren. HandicapNL en SPZ brengen om daar
bekendheid aan te geven een gezamenlijk persbericht uit.
Pier de Boer-prijs

Behoort bij rapport d.d. 16 maart 2022
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De Pier de Boer-prijs 2021 wordt in 2021 als gezamenlijke activiteit van HandicapNL en SPZ
gepositioneerd. Voor een mooie overdracht van de bestuurlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van
de prijs in 2023 betrekt het bestuur HandicapNL bij de besluitvorming over de nominaties en winnaar
op voordracht van de jury van 2021.
Het bestuur stelt dat zij een belangrijke rol wil blijven spelen in de Pier de Boer-prijs door betrokken te
zijn bij het vaststellen van het thema.
Het is exact 100 jaar geleden dat Pier de Boer de eerste nazorgambtenaar van Nederland werd.
Gedacht wordt aan een beeld van Pier de Boer in Amsterdam, in samenwerking met de gemeente
Amsterdam.
Begroting 2021
Het bestuur stelt de begroting voor 2021 vast.
Beleidsplan 2021-2025
Het beleidsplan 2021-2025 is vastgesteld.
Bestuursvergadering 14 april 2021
VraagApp
Het bestuur besluit het resterende bedrag van het prijzengeld van de Pier de Boer-prijs niet terug te
vorderen. Met VraagApp bespreekt zij in welke vorm VraagApp haar resultaten kan presenteren
tijdens de Pier de Boer-prijsuitreiking 30 september 2021.
Samenwerking HandicapNL
Dossiers van lopende en nieuwe aanvragen zijn half maart aan HandicapNL overgedragen. Het bestuur
besluit dat, aangezien FondsSPZ een eigen fonds is, om de projecten te vragen de logo’s van
HandicapNL en SPZ te vermelden. Het bestuur vraagt HandicapNL in juni verslag te doen van de stand
van zaken.
Pier de Boer-prijs 2021
Er zijn 18 aanvragen bij SPZ ingediend om mee te dingen naar de Pier de Boer-prijs 2021. De volgende
13 aanvragen zijn geselecteerd voor de Shortlist van de Pier de Boer-prijs 2021:
• Onderwijsgroep Punt Speciaal, Foooocus
• MEE Gelderse Poort, Ervaar LVB 18
• Stichting Buiten Thuis Zijn, Geen dag- maar KRACHTbesteding

Behoort bij rapport d.d. 16 maart 2022
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•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

Mee Amstel en Zaan, Pensioen en dan?
Schreuder College Villeneuvestraat,
Bevordering van doorstroom naar arbeid
d.m.v. simulatieonderwijs
Stichting BOOR, De Job Academie
Het Blok, Het Blok
Poetsbedrijf SAV, Recycle Café van
Poetsbedrijf SAV/ V.O.F. Sleutelen aan
vermogen
Stichting MEE Zuid-Holland Noord, Op
Koers in Parkoers
Grietmanswijk B.V. (onderdeel van
zorgorganisatie Stichting Phusis uit
Assen), LET PHUSIS WORK; maak werk van
je dromen
Alez Academie voor Leren en
Zelfstandigheid, Samen leren werken
Matz Car Wash, Matz Carwash
Hunebedcity Broger

Beleidsplan
Het bestuur stelt haar beleidsplan voor 2021-2025
vast.
Profiel en werving penningmeester
Het bestuur bespreekt het profiel voor de
penningmeester en start de werving voor een
kandidaat.
Evaluatie bestuur
Het bestuur evalueert de rol van
ervaringsdeskundigheid in het bestuur van SPZ,
vanuit het perspectief van de veranderende
taakstelling van SPZ. Zij ziet het van grote
toegevoegde waarde, ook in de nieuwe opzet.

Bestuursvergadering 16 juni 2020
Samenwerking Handicap NL
Daniëlle Schutgens, directeur van HandicapNL,
geeft toelichting op het aanvraagproces en he t
vermogensbeheer. Aanvragers weten FondsSPZ te
vinden. Er is op dit moment 17.5K uitgegeven aan
ingediende projectaanvragen en er is vanuit
FondsSPZ nog 20K te besteden in 2021. Daniëlle
Schutgens licht toe dat in het beoordelen van
aanvragen HandicapNL sterk kijkt naar de impact
van projecten. Op de website van HandicapNL
komt een aparte plek voor FondsSPZ en formulier
voor aanvragen voor FondsSPZ.

Behoort bij rapport d.d. 16 maart 2022
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Online uitzending Pier de Boer-prijs 2021
Op 30 september 2021 heeft SPZ de Pier de Boerprijs 2021 uitgereikt. Aan het beste project dat
Meedoen door leren en werken mogelijk maakt.
Tijdens deze bijeenkomst heeft de winnaar van
2019, De VraagApp laten zien hoe zij verder zijn
gegaan met hun project. Ook hebben de drie
genomineerden van de Pier de Boer-prijs 2021 hun
projecten gepresenteerd:
• Stichting Phusis met Let Phusis Work! Daarin
staat de bijzondere werkwijze van Stichting
Phusis centraal. Deze inclusieve en integrale
aanpak levert een belangrijke bijdrage aan het
meedoen van mensen met een verstandelijke
beperking in de samenleving.
• Matz Carwash waar mensen met een
verstandelijk beperking ingewerkt en ingezet
worden als duurzame werknemers in de
wasstraat. In de aanpak staan de werknemers
centraal: er is aandacht voor ondersteuning
zowel op het werk als privé.
• Schreuder College, De Villeneuvestraat die een
vorkheftrucksimulator en een rijsimulator in
zet om jongeren met een licht verstandelijke
beperking een grotere kans te geven op de
arbeidsmarkt.
Stichting Phusis heeft de Pier de Boer-prijs 2021
gewonnen. Het is een initiatief dat, aldus jurylid
Ellis Jongerius, “direct je hart komt
binnenwandelen”.

Nederlandse Stichting tot Bevordering van de Sociaal-Pedagogische Zorg
te Aalsmeer
Het vermogensbeheer heeft geleid tot groei van het vermogen van 50K. De urenbesteding van
HandicapNL is minder dan eerder begroot. Dat wat over blijft gaat richting de doelstelling van SPZ.
Eind 2021 (vergadering november) blikken HandicapNL en bestuur SPZ terug op afgelopen jaar. Daarbij
presenteert HandicapNL ook hoe hun aanpak van impact en bereik werkt en hoe keuzes gemaakt zijn.
Pier de Boer-prijs 2021
De jury van de Pier de Boer-prijs heeft uit de shortlist van 13 projecten, vier projecten genomineerd en
een eervolle vermelding geselecteerd. Het bestuur en Daniëlle Schutgens besluiten de jury te vragen
om te komen tot een voordracht van drie genomineerden. Het bestuur besluit tot een eervolle
vermelding van het project Pensioen en dan?
Thema Pier de Boer-prijs 2023
HandicapNL en SPZ zoeken in september een moment om af te stemmen over het nieuwe thema voor
de Pier de Boer-prijs 2023.
Werving penningmeester
Beoogd penningmeester Jos van der Werf heeft oriënterende gesprekken gevoerd met Lucas
Middelhoff, Jenneke van Veen en Kees van Beveren. Alvorens het besluit te nemen hem te benoemen
als penningmeester van SPZ, volgt kennismaking met de andere bestuursleden.
Bestuursvergadering 15 december 2021
Samenstelling bestuur
Kees van Beveren treedt af als bestuurslid en penningmeester van SPZ per 31.12.2021. Peter Menkvels
Op 26 augustus 2021 heeft het bestuur van SPZ samen met HandicapNL het thema van de Pier treedt
af als bestuurslid per 1/1/21. Jos van der Werf wordt als bestuurslid en penningmeester van SPZ
benoemd per 01/01/2022. Het bestuur herbenoemd Jenneke van Veen voor een termijn van 3 jaar.
Pier de Boer Brug
De adviesraad van de Gemeente Amsterdam heeft vorige maand positief geadviseerd ten aanzien van
het vernoemen van een brug in stadsdeel Oost naar Pier de Boer. In februari 2022 is meer bekend.
Secretariaatswerkzaamheden
In verband met de veranderende behoefte van het bestuur ten aanzien van ondersteuning stopt
Germaine Poot met ingang van 2022 als bestuursondersteuner. Het bestuur stelt de notitie die voor
het beleggen van haar werkzaamheden is opgesteld, vast. Een aantal werkzaamheden gaat over naar
de secretaris, voor de secretariële ondersteuning besluit het bestuur een bureau in te schakelen.
Pier de Boer-prijs
Het bestuur bespreekt de evaluatie van de jury en genomineerde ten aanzien van de prijs in 2021. De
punten zijn vergelijkbaar met voorgaande jaren.
Op 1 november j.l. hebben Lucas Middelhoff en Germaine Poot gesproken met Jeroen van der Koppel,
Daniëlle Schutgens en Sanne Kroon van HandicapNL over de overdracht van de organisatie van de Pier
de Boer-prijs 2023. HandicapNL heeft SPZ gevraagd een aantal randvoorwaarden te formuleren op
basis waarvan HandicapNL een voorstel kan doen voor organisatie en opzet van de prijs. Het bestuur
vindt het van belang om samen met HandicapNL te komen tot een vernieuwende aanpak en besluit
hierover het gesprek te starten met HandicapNL.
Prokkel
Het bestuur van SPZ besluit om af te zien van haar voordrachtsrecht voor deelname in het bestuur van
Prokkel. SPZ behoudt, zolang dit in de statuten van Prokkel staat, recht om deel te nemen aan het
bestuur als een van de founding fathers.
Financiële zaken
De ontwikkeling van het eigen vermogen van SPZ loopt volgens verwachting. Het bestuur vraagt inzicht
in de ontwikkeling van het vermogen bij HandicapNL in het FondsSPZ. De begroting 2022 was al
vastgesteld met het beleidsplan 2020-2025.
Publicatie Ervaringsdeskundigheid in het bestuur
In opdracht van SPZ heeft DSiN gewerkt aan een publicatie over ervaringsdeskundigheid in het
bestuur. DSiN legt een aantal vragen voor aan het bestuur ten aanzien van de laatste versie. Jenneke
van Veen en Ellis Jongerius ondertekenen namens SPZ het nawoord in de publicatie.
Behoort bij rapport d.d. 16 maart 2022
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Ondertekening

Vught, 16 maart 2022

Mevrouw J.A.H. van Veen, voorzitter

De heer L.A.J.M. Middelhoff, secretaris

De heer J. van der Werf, penningmeester

De heer B. Hammer, algemeen lid

Mevrouw E.J.S. Jongerius, algemeen lid
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ENKELVOUDIGE
JAARREKENING 2021
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1
BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na verwerking van het verlies)

31 december 2021
€

31 december 2020
€

€

€

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende
activa

(1)

-

290

5

5
5

295

Effecten

(2)

1.083.266

1.070.821

Liquide middelen

(3)

31.058

77.837

1.114.329

1.148.953

1.109.487

1.140.669

PASSIVA
Eigen vermogen

(4)

Kortlopende schulden

(5)

Toegezegde giften
Overlopende passiva

4.842

-14Behoort bij rapport d.d.16 maart 2022

3.000
5.284
4.842

8.284

1.114.329

1.148.953

Nederlandse Stichting tot Bevordering van de Sociaal-Pedagogische Zorg
te Aalsmeer

2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

€

€

€

Baten

(6)

Baten uit beleggingen
Financiële baten

74.319
5

61.500
-

-196.896
13

74.324

61.500

-196.883

(8)

-

-

2.948.869

(9)

29.477

82.500

15.658

(10)

-76.029

-25.000

-103.908

-31.182

-46.000

-3.265.318

-31.182

-

-3.265.318

-31.182

-

-3.265.318

(7)

Som der baten
Lasten
Schenking HandicapNL - Fonds op Naam
Bedrijfslasten
Overige bedrijfslasten
Uitgekeerde en toegezegde giften
Exploitatieresultaat
Resultaatbestemming
Overige reserves
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TOELICHTING OP DE BALANS EN WINST-EN-VERLIESREKENING
ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten
De activiteiten van Nederlandse Stichting tot Bevordering van de Sociaal-Pedagogische Zorg, statutair
gevestigd te Aalsmeer, bestaan voornamelijk uit: Het steunen van mensen met een verstandelijke beperking.
De stichting verwezenlijkt dit doel door het verlenen van financiële steun aan verenigingen, stichtingen en
projecten op basis van haar grondslag die zij vindt in protestants-christelijke en humanitaire waarden. De
stichting wil projecten ondersteunen die inzetten op het verder helpen van mensen met een verstandelijke
beperking, in het bijzonder projecten die vernieuwend en overdraagbaar zijn.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, waaronder de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen
(Hoofdstuk C1 Kleine Organisaties zonder winststreven).
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs, tenzij anders is vermeld. De waardering van
activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Effecten
De ter beurze genoteerde effecten worden gewaardeerd tegen de reële waarde. De gerealiseerde en nietgerealiseerde waardeveranderingen van de ter beurze genoteerde effecten worden in de staat van baten en
lasten verantwoord.
De niet ter beurze genoteerde effecten worden gewaardeerd tegen de (geamortiseerde) kostprijs. Daar waar
geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale
waarde.
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Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en depositos met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden
afgelost.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Baten
Hieronder wordt verstaan de opbrengsten uit beleggingen en liquide middelen.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde
waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde onder vlottende activa opgenomen effecten.
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3.5

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIEF

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen
31-12-2020

31-12-2021
€

€

-

290

5

5

Obligatie Heerenstede Stella Maris
Participatie Nederlands Duitse Supermarkt Fonds

1.000.000
83.266

1.000.000
70.821

Totaal effecten

1.083.266

1.070.821

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Nog te ontvangen dividendbelasting

Overige vorderingen en overlopende activa
Overlopende activa

2. Effecten

Ten aanzien van de obligatie Heerenstede Stella Maris geldt dat er sprake is van een onzekerheid of aan het
einde van de looptijd het volledige bedrag van de obligatie ad € 1.000.000 terug ontvangen wordt. Op basis
van de verkregen concept cijfer over boekjaar 2021 is er sprake van een negatief eigen vermogen. Wel geldt
dat er op basis van deze concept cijfers sprake is van een positieve cashflow. Daarnaast is de looptijd van de
obligatie nog circa vijf jaar (einddatum: 30 september 2026). Derhalve is er vooralsnog geen aanleiding om de
waardering aan te passen naar lagere marktwaarde.
In 2019 heeft er een emissie plaatsgevonden waarbij de obligaties van het Nederlands Duitse Supermarkt
Fonds omgezet zijn naar participaties. Deze obligaties waren in een eerder jaar door de vermogensbeheerder
afgewaardeerd van € 140.000 naar € 0 op basis de toen beschikbare informatie. Op basis van de huidige
beschikbare informatie vertegenwoordigen de participaties een waarde van € 83.266 (2020: € 70.821). De
afwaardering die in voorgaande jaren heeft plaatsgevonden is derhalve in dit boekjaar gedeeltelijk
teruggenomen voor een bedrag ad € 12.445 (2020: € 70.821).
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31-12-2021

31-12-2020
€

€

1.058
30.000

17.837
60.000

31.058

77.837

3. Liquide middelen
Rabobank rekening-courant 0394.0660.65
Rabobank BedrijfsSpaarRekening 1267.3863.98
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PASSIEF
31-12-2021

31-12-2020
€

€

1.109.487

1.140.669

2021

2020

4. Reserves en fondsen
Overige reserves

€

€

Stand per 1 januari
Exploitatieresultaat boekjaar

1.140.669
-31.182

4.405.987
-3.265.318

Stand per 31 december

1.109.487

1.140.669

Overige reserves

5. Kortlopende schulden
31-12-2020

31-12-2021
€

€

4.842

3.000
5.284

4.842

8.284

-

3.000

4.828
14
-

4.671
13
600

4.842

5.284

Overige schulden en overlopende passiva
Toegezegde giften
Overlopende passiva

Toegezegde giften
Toegezegde giften

Overlopende passiva
Accountantskosten
Rente- en bankkosten
Nog te betalen bestuurskosten

-20Behoort bij rapport d.d.16 maart 2022

Nederlandse Stichting tot Bevordering van de Sociaal-Pedagogische Zorg
te Aalsmeer

Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Meerjarige financiële verplichtingen
Herroepelijke schenking aan HandicapNL
Overeenkomstig artikel 7.2 van de overeenkomst tot vestiging van het Fonds op Naam SPZ binnen
HandicapNL is sprake van een herroepelijke schenking. Herroeping kan plaatsvinden indien de doelstelling
van het Fonds op Naam niet meer adequaat gediend wordt. Herroeping kan dan geëffectueerd worden na een
periode van minimaal 12 maanden na een bespreking tussen de besturen van SPZ en HandicapNL.
Toekomstige schenkingen aan HandicapNL
Overeenkomstig artikel 2.3 van de overeenkomst tot vestiging van het Fonds op Naam SPZ binnen
HandicapNL zal uit het rendement dat op de uitstaande lening aan Heerenstede Stella Maris wordt behaald,
aanvullende schenkingen doen in het Fonds op Naam. Dit zal geschieden onder aftrek van organisatiekosten
en andere verplichtingen en voor zover jaarlijks mogelijk. In artikel 2.2 is daarnaast bepaald dat op een nader
te bepalen moment een nader te bepalen bedrag van de genoemde lening aan Heerenstede Stella Maris
geschonken wordt.
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3.6

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
Realisatie
2021

Begroting
2021

Verschil
2021

Realisatie
2020

€

€

€

€

61.874
12.445
-

61.500
-

374
12.445
-

106.718
-340.735
70.821
-33.700

74.319

61.500

12.819

-196.896

6. Baten uit beleggingen
Dividend effecten / rente obligatie
(On)gerealiseerde koersresultaten effecten
Terugneming waardevermindering DNSF
Performance fee / Transactiekosten (saldo)

Het bedrag verantwoord onder terugneming waardevermindering DNSF betreft de terugname van de
waardevermingering uit het verleden inzake het fonds Duits Nederlandse Supermarkt Fonds ad € 12.445.

7. Financiële baten
Rentebaten bank

5

-

5

13

-

-

-

2.948.869

8. Schenking HandicapNL - Fonds op Naam
Schenking HandicapNL - Fonds op Naam
Schenking vermogen, zie toelichting bij "Niet uit de
balans blijkende rechten en verplichtingen"
Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen
Het bestuurslidmaatschap van Nederlandse Stichting tot Bevordering van de Sociaal-Pedagogische Zorg is
onbezoldigd, er is een vergoedingsregeling voor daadwerkelijk gemaakte (reis)kosten.
Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2021 geen werknemers werkzaam.

9. Overige bedrijfslasten
Algemene lasten
Financiële lasten
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29.317
160

82.500
-

-53.183
160

14.145
1.513

29.477

82.500

-53.023

15.658
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Realisatie
2021

Begroting
2021

Verschil
2021

Realisatie
2020

€

€

€

€

4.828
4.264
212
3.350
16.663

5.000
5.000
500
12.000
60.000

-172
-736
-288
-8.650
-43.337

4.690
4.512
212
4.731
-

29.317

82.500

-53.183

14.145

160

-

160

1.513

-76.029
-

-25.000
-

-51.029
-

7.500
-106.000
-3.000

-

-

-

-2.408

-76.029

-25.000

-51.029

-103.908

Algemene lasten
Accountantslasten
Administratielasten
Website kosten
Bestuurslasten
Pier de Boer-prijs

Financiële lasten
Rente- en bankkosten

10. Uitgekeerde en toegezegde giften
Vervallen giften reeds toegezegd in voorgaande jaren
Uitgekeerde giften
Toegezegde giften
Teruggevorderd reeds uitgekeerde giften voorgaande
jaren

Een specificatie van uitgekeerde giften is opgenomen in bijlage 1.
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Ondertekening

Vught, 16 maart 2022

Mevrouw J.A.H. van Veen, voorzitter

De heer L.A.J.M. Middelhoff, secretaris

De heer J. van der Werf, penningmeester

De heer B. Hammer, algemeen lid

Mevrouw E.J.S. Jongerius, algemeen lid
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OVERIGE GEGEVENS

1

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Nederlandse Stichting tot Bevordering van de Sociaal-Pedagogische Zorg statutair gevestigd te
Aalsmeer

A. Verklaring over de in het financieel verslag opgenomen jaarrekening 2021
Ons oordeel
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van Nederlandse Stichting tot Bevordering van de
Sociaal-Pedagogische Zorg te Aalsmeer gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit financieel verslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
en de samenstelling van het vermogen van Nederlandse Stichting tot Bevordering van de SociaalPedagogische Zorg op 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met de Richtlijn
voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven.
De jaarrekening bestaat uit:
1.
de balans per 31 december 2021;
2.
de winst-en-verliesrekening over 2021;
3.
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en andere toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Nederlandse Stichting tot Bevordering van de Sociaal-Pedagogische Zorg zoals
vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
B. Verklaring over de in het financieel verslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het financieel verslag andere informatie, die
bestaat uit:
het bestuursverslag;
de overige gegevens.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
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-

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
alle informatie bevat die op grond van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine
organisaties zonder winststreven vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor
kleine organisaties zonder winststreven en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet
dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag en de overige gegevens in
overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties zonder winststreven. In
dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur
de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft
om de stichting te liquideren of de organisatieactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
organisatie haar organisatieactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van
onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
-

het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel
belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt
is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet
ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen
van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

-

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de entiteit;

-

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die
daarover in de jaarrekening staan;

-

het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op
de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn,
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een organisatie haar continuïteit niet langer kan
handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en

-

-

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
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Middelburg, 16 maart 2022
Rijkse accountants & adviseurs

E.W.M. Vermare MSc RA
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OVERZICHT GIFTEN 2021

Bijlage 1
Bedrag
€

Vervallen giften reeds toegezegd in voorgaande jaren:

Uitgekeerde giften:
Leerstoel DSIN
Publicatie Ervaringsdeskundigheid (extra deel, 3.000 reeds toegezegd in 2020)
Prijzengeld 1ste plaats
Prijzengeld 2de plaats
Prijzengeld 3de plaats

-25.000
-1.029
-30.000
-10.000
-10.000

76.029Toegezegde giften:

Teruggevorderd reeds uitgekeerde giften voorgaande jaren:

Totale giften ten laste van 2021

76.029-

