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I ALGEMENE GEGEVENS 

Algemeen

Instellingsgegevens

Activiteiten

dhr. P. Jongens MHA

dhr. C. Griep

dhr. mr. S.M.W.L. van Boven Voorzitter

mevr. drs. P.D. Zweers

dhr. dr. A.D.G. Krol Lid

mevr. J. van Vliet Lid

II BESTUURSVERSLAG RAAD VAN BESTUUR 

Jaarverslag 2020

In 2020 is er voor € 130,- aan giften ontvangen van patiënten. Naast de kosten voor 

betalingsverkeer zijn er in 2020 uitgaven gedaan voor omslagdoeken (€ 6.921) en flesjes (€ 

2.701) voor patiënten. Het exploitatieresultaat voor Stichting Vrienden Van ZRTI bedraagt € 

9.546 negatief.

raad van bestuur

Lid

Stichting Vrienden van het ZRTI is gevestigd in Vlissingen, Koudekerkseweg 90. 

Stichting Vrienden van het ZRTI ondersteunt de patiëntenzorg van het Zuidwest

Radiotherapeutisch Instituut.

De Stichting Vrienden van het ZRTI is opgericht per 22 november 2010 en heeft ten doel:

- het ondersteunen van de patiëntenzorg van het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut, in

de meest ruime zin van het woord.

- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De oprichting van de stichting heeft per 22 november 2010 plaatsgevonden.
De operationele oprichting (openen bankrekening, aangaan verplichtingen) en de eerste

activiteiten hebben pas in 2011 voor het eerst plaatsgevonden.

Samenstelling Raad van Bestuur

Samenstelling Raad van Toezicht

raad van bestuur



III BALANS (NA RESULTAATSBESTEMMING) 2019

Activa 31-12-2020 31-12-2019

€ €

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 10             10           

Liquide middelen 232.393     242.605   

232.403     242.615   

Totaal activa 232.403     242.615   

Passiva 31-12-2020 31-12-2019

€ €

Eigen vermogen

Algemene reserve 232.398     241.944   

Kortlopende schulden

Schulden en overlopende passiva 5              671         

5              671         

Totaal passiva 232.403     242.615   
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IV STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

2020 2019

€ €

Overige baten 140           170         

Totaal baten 140           170         

Algemene kosten 9.686        9.226       

Som der kosten 9.686        9.226       

Bruto resultaat 9.546-        9.056-       

Financiele baten en lasten -            -          

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 9.546-        9.056-       
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V KASSTROOMOVERZICHT

€ € € €

Exploitatieresultaat 9.546-        9.056-        

Aanpassingen voor:

 - afschrijvingen -           -           

 - mutatie voorzieningen -           -           

-           -           

Veranderingen in vlottende middelen:

 - vorderingen -           -           

 - kortlopende schulden 666-           664           

666-           664           

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 10.212-      8.392-        

Mutatie liquide middelen 10.212-     8.392-       

Eindsaldo liquide middelen 232.393    242.605    

Beginsaldo liquide middelen 242.605    250.997    

Mutatie liquide middelen 10.212-     8.392-       
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VI GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN DE 

RESULTAATBEPALING

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving

640 (organisaties zonder winststreven).

Continuïteitsveronderstelling

Verbonden partijen

Er is één verbonden rechtspersoon: Stichting Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI).

De transacties die hebben plaatsgevonden tussen de verbonden rechtspersonen hebben betrekking

op voorgeschoten kosten inzake projecten tbv patiënten.

De omvang van de transacties tussen verbonden rechtspersonen bedraagt in 2020 € 0. 

Waarderingsgrondslagen

Activa en passiva

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis

van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost

anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Resultaten

worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en

mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in

acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde en voor zover noodzakelijk verminderd

met bedragen voor het risico van oninbaarheid. De bedragen voor het risico van oninbaarheid zijn

bepaald via de statische methode tegen nominale waarde.

Liquide middelen

Kortlopende schulden

Deze zijn opgenomen tegen nominale waarde. Dit betreft schulden met een looptijd van korter dan 

één jaar.

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar,

met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten

worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische 

kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als 

deze gerealiseerd zijn.

Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan

dit boekjaar toegerekend.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 

kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van 

interest, dividenden en belastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele

activiteiten.
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De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.



VII TOELICHTING OP DE BALANS

Vorderingen en overlopende activa

De specificatie is als volgt:

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Nog te ontvangen rente 10 10

Nog te ontvangen schenking 0 0

Totaal 10 10

Liquide middelen

De specificatie is als volgt:

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Bankrekening, rekening courant 35 57

Bankrekening, spaarrekening 232.358 242.548

Totaal 232.393 242.605

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting. 

Eigen vermogen

De specifcatie is als volgt:

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Algemene reserve

Stand per 1 januari 241.944         251.000         

Resultaat boekjaar 9.546-            9.056-            

Stand per 31 december 232.398         241.944         

Schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt:

31-12-2020 31-12-2019

€ €

Bankkosten december 5 5

Patiëntgebonden kosten 0 666

Totaal 5 671
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VIII TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten 2020 2019

€ €

Overige baten

De specificatie is als volgt:

Donaties 130 160

Rente 10 10

140 170

Lasten

Algemene kosten

Bankkosten 64 75

Patiëntgebonden kosten 9.622 9.151

9.686 9.226
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IX ONDERTEKENING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Vlissingen, 12 mei 2021

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

W.G.

Dhr. P. Jongens MHA, Raad van Bestuur

W.G.

Dhr. C. Griep, Raad van Bestuur

W.G.

dhr. mr. S.M.W.L. van Boven, voorzitter Raad van Toezicht

W.G.

mevr. drs. P.D. Zweers, lid Raad van Toezicht

W.G.

dhr. dr. A.D.G. Krol, lid Raad van Toezicht

W.G.

mevr. J. van Vliet, lid Raad van Toezicht
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De Raad van Bestuur van de Stichting Vrienden van het ZRTI heeft de jaarrekening 2020

vastgesteld in de vergadering van 12 mei 2021.

De Raad van Toezicht van de Stichting Vrienden van het ZRTI heeft de jaarrekening 2020

goedgekeurd in de vergadering van 12 mei 2021.



OVERIGE GEGEVENS

Statutaire regeling resultaatbestemming

resultaatbestemming.

Resultaatbestemming

Gebeurtenissen na balansdatum
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De statuten bevatten geen bepaling met betrekking tot een statutair bepaalde

Het resultaat 2020 is onttrokken aan de algemene reserves.

Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum die zouden moeten worden

toegelicht onder de Overige gegevens.


