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Inleiding 

 

Voor u ligt het maatschappelijk jaarverslag over 2016 van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. Dit verslag 

beoogt een beknopt beeld te geven van de prestaties gedurende het verslagjaar van onze 

organisatie. Voor een uitgebreid (financieel) jaarverslag verwijzen wij naar onze jaarlijkse 

rapportage op https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/l (DigiMV 2016: 

https://digimv4.desan.nl/Pages/nl-NL/Default/Show-documents?kvkNumber=05083801). 

 

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht zet zich in voor mensen die door ouderdom of anderszins de regie 

hebben verloren en afhankelijk zijn van intensieve zorg. De veranderingen en ontwikkelingen 

binnen de gezondheidszorg en de ouderenzorg in het bijzonder hebben impact op onze organisatie. 

Daarom zijn we als organisatie in beweging om toekomstbestendig te blijven. De kwaliteit van zorg 

en een plattere organisatie staan daarin centraal. We hebben onze structuur gewijzigd, het 

deskundigheidsniveau van medewerkers verhoogd en we zijn gestart met het werken in 

zelfstandige teams die in hun ontwikkeling ondersteuning krijgen van teamcoaches. Voor 

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht staan goed werkgeverschap en duurzame inzetbaarheid centraal. 

Medewerkers in elke levensfase betrokken, professioneel en vitaal aan het werk houden, daar 

staan wij voor. 

Goede samenwerking op inhoud met partners in het netwerk waarbij sprake is van meerwaarde 

voor de cliënt, de maatschappij en onze organisatie vinden we belangrijk. Daarbij hanteren wij een 

breder netwerk dan alleen op de zorggerichte partners.  

Sinds dit jaar participeren wij in de landelijke pilot wijkverpleging van Achmea. We onderscheiden 

ons door het bieden van multidisciplinaire zorg waarbij we onze eerstelijns paramedici 

laagdrempelig kunnen inzetten. Door zichtbaar en actief te zijn willen we onze positie in de wijk 

verder versterken. 

 

In het verslagjaar hebben we onze missie “het bieden van zorg, welzijn en behandeling aan 

kwetsbare medemensen met een indicatie voor VV&T zorg” opnieuw hoog gehouden. Vanuit onze 

christelijke grondslag en vanuit de identiteit van iedere cliënt die met onze zorg- en dienstverlening 

in aanraking kwam of is geweest, hebben wij ons als organisatie sterk gemaakt om dit met 

maximale inzet te doen. Tegen die achtergrond is een woord van dank op zijn plaats richting alle 

mantelzorgers, vrijwilligers, medewerkers en vrienden van verschillende locaties van 

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. 

 

Joke Mengerink-Hogevonder, Raad van Bestuur 

  

http://www.jaarverslagenzorg.nl/
https://digimv4.desan.nl/Pages/nl-NL/Default/Show-documents?kvkNumber=05083801
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1 Profiel van de organisatie 

 

Cliënten van in principe alle leeftijden (maar meest ouderen) kunnen een beroep doen op de 

zorgverlening van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, omdat zij door ziekte, handicap of beperking 

aangewezen zijn op gespecialiseerde vormen van zorg en begeleiding. Cliënten verblijven of wonen 

–al dan niet tijdelijk– in een van de vijf locaties of bezoeken de dagbesteding. Daarnaast verlenen 

we ook thuiszorg aan wijkbewoners die veelal rond de locaties woonachtig zijn en aan bewoners 

van de serviceflats en aanleunwoningen bij de locaties.  

 

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht biedt diensten aan vanuit meerdere locaties, te weten: 

- woonzorgcentrum de Esdoorn, Zwolle, verzorgingshuisplaatsen en verpleeghuisplaatsen; 

- woonzorgcentrum de Hoekstee, Ommen, verpleeghuisplaatsen en dagbesteding; 

- woonzorgcentrum de Molenhof, Zwolle, verzorgingshuisplaatsen; 

- woonzorgcentrum de Riethorst, Zwolle, verpleeghuisplaatsen; 

- zorg- en servicecentrum het Zonnehuis, Zwolle, verpleeghuisplaatsen en dagbesteding. 

Voor het merendeel zijn de cliënten van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht afkomstig uit de stad Zwolle, 

de plattelandsgemeenten rond Zwolle en de gemeente Ommen. 

 

 
2 Maatschappelijk ondernemen 

 

2.1 Samenwerkingsrelaties 

Met onze professionals zijn we actief in diverse netwerken en investeren we in ketensamenwerking.  

Onze cliënten zien zich primair vertegenwoordigd door de centrale cliëntenraad en de lokale raden, 

welke advies- en instemmingsrecht kennen betreffende besluiten die van gemeenschappelijk 

belang zijn voor onze cliënten. Daarnaast is informele zorg een thema dat voor onze organisatie 

hoog op de agenda staat. Dit vraagt een kanteling in de denkwijze van ons als organisatie, maar 

ook als maatschappij. We staan met elkaar voor de uitdaging om een waardevol samenspel te 

organiseren tussen informele en formele zorg.  

In de omgeving onderhouden wij contacten met de gemeenten. Daarnaast participeren we in 

verschillende netwerken en stuurgroepen (bijvoorbeeld Zorgnetwerk Zwolle en stuurgroep 

Transferbureau) met als primair doel te komen tot optimale afstemming betreffende de 

cliëntenzorg en het signaleren en oplossen van lacunes.  

Verder heeft Zonnehuisgroep IJssel-Vecht verbinding met onderwijsinstellingen (bijvoorbeeld 

Windesheim, Landstede en Deltion College). We bieden studenten stageplekken en leveren een 

bijdrage aan kennisontwikkeling. Ook hebben we een samenwerking met het Universitair Netwerk 

Ouderenzorg. Op provinciaal niveau participeren we in het Health Innovation Platform (HIP).  

Samen met de Imminkhoeve participeren we in een initiatief waarbij Zonnehuisgroep IJssel-Vecht 

de zorg heeft geleverd aan vakantiegasten met zorgbehoefte die op de Imminkhoeve verbleven.  

Op inhoud hebben we de samenwerking met IJsselheem voor de geriatrische revalidatiezorg 

geïntensiveerd.  

Met het zorgkantoor hebben we structureel overleg over de zorgverkoop en de bijbehorende 

ontwikkelplannen. 

 

2.2 Realiseren van economische meerwaarde voor de samenleving 

Als organisatie proberen we cliënten zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Tot verblijf op een van 

onze locaties gaan we over als het thuis niet meer gaat.  
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2.3 Aandacht voor milieu- en duurzaamheidsaspecten 

Op geleiden van Europese wet- en regelgeving (zoals de Europese Energie-Efficiency Richtlijn 

[EED]) besteedt Zonnehuisgroep IJssel-Vecht aandacht aan milieu- en duurzaamheidsaspecten. Wij 

hebben ons verbonden aan een provinciale intentieverklaring om te gaan voor besparingen. In 

2016 heeft de eerste energie-audit plaatsvinden en hebben we een stappenplan opgesteld om tot 

de voorgedragen besparing te komen. Dit plan zal in 2017 geconcretiseerd moeten worden.  

 

 

3 Toezicht en bestuur  

 

3.1 Governance code 

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht werkt vanuit de principes van Good Governance (zorgbrede 

governancecode). De Raad van Bestuur is (eind)verantwoordelijk voor het gehele zorgproces en 

daarmee verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. De Raad van Toezicht 

ziet toe op de volle breedte van het bestuurlijk handelen en op de kwaliteit ervan. 

 

3.2 Toezichthoudend orgaan 

In 2016 heeft de Raad van Toezicht 11 vergaderingen gehouden. In beginsel is de Raad van 

Bestuur bij alle vergaderingen aanwezig, behoudens de evaluatie. In verband met ziekte werden dit 

jaar niet alle vergaderingen bijgewoond door de Raad van Bestuur; de Raad van Bestuur was bij 9 

vergaderingen aanwezig.  

 

De Raad van Toezicht kent drie commissies: de commissie Kwaliteit van zorg & Veiligheid, de 

commissie Sociaal Beleid & HRM en de commissie Financiën & Vastgoed. 

 

Aan de volgende besluiten van het bestuur heeft de Raad van Toezicht dit verslagjaar goedkeuring 

verleend: 

 

 Datum: Goedkeuring RvT betreffende besluiten RvB: 

1. 

 

15-01-2016 Vastgestelde begroting 2016 

2. 22-04-2016 Reglement Raad van Bestuur en Reglement Raad van Toezicht 

3. 22-04-2016 Indeling in klasse E conform WNT-2 

4. 13-05-2016 Maatschappelijk jaarverslag 2015 Zonnehuisgroep IJssel-Vecht 

5. 13-05-2016 Jaarrekening 2015 (o.v.v. waiver en goedkeurende verklaring van de 

accountant) 

 

Eind 2016 heeft de Raad van Toezicht, met inachtneming van het advies van de NVTZ, een besluit 

genomen over de honorering van zijn leden per 1 januari 2017 op basis van de WNT2.  

De Raad van Toezicht heeft de Raad van Bestuur in dit verslagjaar beoordeeld door middel van het 

jaarlijkse functioneringsgesprek met de voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht. 

Ten aanzien van haar eigen functioneren was de Raad van Toezicht voornemens een externe 

evaluatie te houden. Deze was voorbereid en gepland, maar heeft helaas geen doorgang kunnen 

vinden door het verschuiven van prioriteiten als gevolg van het aangekondigde vertrek van de 

bestuurder, de komst van een tijdelijk bestuurder en de werving en selectie van een nieuwe 

bestuurder. De zelfevaluatie van de RvT met de externe adviseur/begeleider is verplaatst naar mei 

2017. 
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De Raad van Toezicht bestaat per 31-12-2016 uit: 

- de heer F. van Vessem, voorzitter 

- mevrouw C.B. Runia, vice-voorzitter; voorzitter commissie Kwaliteit van zorg & Veiligheid 

- mevrouw G. Kasper-Holwerda, lid commissie Kwaliteit van zorg & Veiligheid 

- mevrouw X. van Praag, voorzitter commissie Sociaal Beleid & HRM 

- de heer M.R. Westenberg, lid commissie Sociaal Beleid & HRM 

- mevrouw M.B. Visser, voorzitter commissie Financiën & Vastgoed 

- de heer J.G. van der Spek, lid commissie Financiën & Vastgoed 

 

3.3 Bestuur 

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht kent een eenhoofdige Raad van Bestuur: de heer dr. J.A. Eefsting. 

Naast bestuurder van ZGIJV is de heer Eefsting Emeritus buitengewoon hoogleraar aan de VU 

(promotierecht), bestuurslid Zorgnetwerk regio Zwolle e.o. en voorzitter Zonnehuis Groep. 

 

Mevrouw J.G. Mengerink-Hogevonder heeft vanaf eind november 2015 tot februari 2016 voor 

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht de functie van interim bestuurder bekleed in verband met afwezigheid 

van de heer J.A. Eefsting door ziekte. Vervolgens heeft zij na een korte terugkeer van de heer 

Eefsting per 1 oktober 2016 wederom de bestuurdersfunctie voor haar rekening genomen. Deze 

functie blijft zij vervullen tot de komst van de nieuw te werven bestuurder (per medio 2017). 

 

 

4 Beleid, inspanningen, prestaties en medezeggenschap 

 

4.1 Kwaliteit van zorg, klachten en medezeggenschap 

In deze paragraaf geven we aan op welke wijze we omgaan met kwaliteit, klachten en 

medezeggenschap. Voor kwantitatieve informatie verwijzen we naar hoofdstuk C DigiMV. 

 

Kwaliteit 

In 2016 hebben we een startnotitie geschreven over de manier waarop we met informele zorg 

willen omgaan. Het gaat vooral over een cultuuromslag die we met elkaar moeten maken door op 

een goede manier verwachtingen over de zorgverlening te delen met de cliënt, de mantelzorgers, 

de vrijwilligers en de professionals binnen het multidisciplinaire team. In 2017 maken we een stap 

verder in deze uitdaging om te komen tot duidelijke en realistische verwachtingen over en weer. 

De brede uitrol van Familienet kan hierbij een hulpmiddel zijn.  

Cliënten met ernstige psychogeriatrische problematiek in combinatie met gedragsproblemen die 

verpleeghuiszorg nodig hebben, blijven onze hoofddoelgroep en kennen we op verschillende 

locaties. In 2016 zijn we gestart met de scholing volgens de GRIP2 methodiek, omgaan met 

gedragsproblemen, hier zullen we in 2017 verder op inzetten.  

In de realisatie van ons houden we naast de externe audits in het kader van de HKZ een 

verscheidenheid aan interne audits, die kunnen leiden tot verbetermaatregelen. Klanttevredenheid 

werd tot dit jaar gemeten met de (twee)jaarlijkse CQ index. In 2016 is deze verplichting 

ingetrokken en als organisatie willen we overgaan naar meer frequente, realtime 

tevredenheidsmetingen. Daarnaast wordt landelijk het gebruik van Zorgkaart Nederland 

gepromoot. 

 
Klachten 

Het beleid van Zonnehuisgroep IJssel-Vecht houdt in dat klachten zoveel mogelijk kenbaar worden 

gemaakt bij en afgehandeld worden door medewerkers en zo nodig het management van de 

betreffende eenheid. Wanneer de klacht niet wordt opgelost in de lijn kan de klager een klacht 
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indienen bij de onafhankelijke Klachtencommissie Signalis, waarin naast Zonnehuisgroep IJssel-

Vecht, Driezorg in Zwolle en Viattence in Heerde participeren. Bij Klachtencommissie Signalis is in 

2016 één klacht binnengekomen die betrekking had op Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. Deze klacht 

betrof het tekortschieten van de zorgverlening op een aantal punten en de communicatie hierover. 

Hierop zijn verbeteracties ingezet die besproken zijn met de vertegenwoordiger. 

Klachtencommissie Signalis heeft op basis van deze uitkomsten de klacht als afgehandeld 

beschouwd. 

 

Medezeggenschap 

Cliënten 

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht kent vijf locatie-gebonden Cliëntenraden en een Centrale Cliëntenraad 

(CCR). In het verslagjaar heeft de CCR viermaal vergaderd met de Raad van Bestuur. Van deze 

vergaderingen zijn notulen gemaakt en in een volgende vergadering vastgesteld.  

De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest: financiën, ziekteverzuim, jaarplannen, 

maand-/kwartaalrapportages, brandveiligheid/ontruiming, Waardigheid & Trots, sluiting Molenhof 

en Esdoorn en evaluatie uitgebrachte adviezen 2016. Daarnaast is de CCR betrokken geweest bij 

de benoeming van de manager Wonen, Zorg & Welzijn en heeft de CCR geparticipeerd in het 

overleg met het zorgkantoor. 

Over de volgende aanvragen heeft de Centrale Cliëntenraad positief advies uitgebracht: 

 

 Advies Uitkomst 

1. 

 

Voorgenomen besluit met betrekking tot het sluiten van recepties op 

locaties Molenhof en Esdoorn 

positief 

2. Voorgenomen besluit met betrekking tot vergoeding vervoer 

dagbesteding 

positief 

3. Ongevraagd advies CCR omtrent Familienet positief 

 

Per locatie hebben de lokale cliëntenraden gedurende het verslagjaar structureel overleg gevoerd. 

Veel onderwerpen en alle adviesaanvragen aan de CCR zijn ook besproken in de lokale raden. Het 

verslag van de lokale raden spitst zich vooral toe op de highlights van de locatie in het verslagjaar. 

De frequentie van vergadering varieert per lokale Cliëntenraad en schommelt tussen de 4 keer 

(Zonnehuis) en 9 keer (Esdoorn) per jaar. Tijdens deze vergaderingen worden regelmatig 

medewerkers uitgenodigd. 

Een diversiteit aan thema’s is tijdens de vergaderingen van de lokale Cliëntenraden aan de orde 

geweest. Thema’s die in meerdere cliëntenraden aan de orde kwamen, betreffen: 

cliëntwaarderingsonderzoek, kwaliteit van zorg, familie-avonden, schoonmaak en hygiëne, 

veranderende organisatie (zelfsturing), (brand)veiligheid, informele zorg, Waardigheid & Trots, etc. 

 

De Centrale Cliëntenraad bestaat uit de volgende leden: 

De heer R. Vogelzang (onafhankelijk), voorzitter; de heer H. van Snick (De Molenhof), vice-

voorzitter; de heer C. Zegstroo (De Molenhof), lid; de heer E.H.J. Boven (De Esdoorn), lid; de heer 

R. Masselink (De Hoekstee), lid; mevrouw T. Nijland (De Riethorst), lid; mevrouw S.G.P.J. 

Westerop (Het Zonnehuis) , lid; de heer C.H.D. Beckmann (Het Zonnehuis), lid; en de heer C. 

Lievers (Het Zonnehuis), lid. 

 

Vrijwilligers 

De Zonnehuisgroep IJssel-Vecht kent een Vrijwilligersraad die bestaat uit vrijwilligers die de 

verschillende locaties vertegenwoordigen en een onafhankelijk voorzitter.  
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In 2016 is voortgeborduurd op de verbeterpunten ten aanzien van de communicatie. Die hebben 

deels betrekking op de communicatie binnen de Vrijwilligersraad maar ook op de communicatie 

tussen de Vrijwilligersraad en het MT, de Bestuurder en de Raad van Toezicht.  

Naast het thema communicatie stond 2016 ook in het teken van de informele zorg. Een 

afvaardiging van de Vrijwilligersraad heeft in 2016 zitting genomen in de werkgroep Informele 

Zorg.  

Met de leden van de VR van de verschillende locaties is de ontwikkeling verder in gang gezet om 

signalen vanaf de werkvloer van vrijwilligers beter door te vertalen naar het algemene niveau. De 

leden willen zich meer betrokken voelen bij de vrijwilligers en vrijwilligerswerk op de diverse 

locaties.  

In de zomer van 2016 heeft de voorzitter van de Vrijwilligersraad, Willem Richter, besloten om na 

een periode van drie jaren zich niet herkiesbaar te stellen. Het voorzitterschap is daarna tijdelijk 

overgenomen door VR-lid Wayne Dieleman. Eind 2016 is de procedure opgestart voor de werving 

van een nieuwe voorzitter. 

Eind 2016 hebben drie leden zich na twee zittingstermijnen teruggetrokken uit de Vrijwilligersraad. 

Er is een vrijwilliger aangetrokken als notulist, zij begint in 2017. Ook hebben zich een paar nieuwe 

kandidaten aangemeld om in 2017 zitting te nemen in de Vrijwilligersraad. 

 

Medewerkers 

De Ondernemingsraad heeft in 2016 drie schriftelijke adviesaanvragen ontvangen. In totaal heeft 

de raad in 2016 vier adviezen uitgebracht, waarvan één advies zonder dat er een schriftelijke 

adviesaanvraag was ingediend.  

Over de volgende aanvragen heeft de OR advies uitgebracht: 

 

 Datum: Adviesaanvraag  

1. 

 

11-02-2016 Voorgenomen besluit met betrekking tot het sluiten van recepties locaties 

De Molenhof en De Esdoorn en realisatie krimp managementassistenten. 

2. 16-03-2016 

 

De OR heeft de RvB ongevraagd advies betreffende het 

programmamanagement Verbeterdenken gegeven. 

3. 29-06-2016 Voorgenomen besluit aanbieden Volledig Pakket Thuis (VPT) en Modulair 

Pakket Thuis (MPT) binnen ZGIJV. (adviesaanvraag is ingetrokken) 

4. 28-09-2016 Voorgenomen besluit inzake beëindiging arbeidsovereenkomst RvB. 

 

Met de volgende aanvragen heeft de Ondernemingsraad ingestemd: 

 

 Datum: Instemmingsaanvraag + Instemming OR 

1. 24-02-2016 Voorgenomen besluit tot het aanbieden van een collectieve 

arbeidsongeschiktheidsregeling voor werknemers van ZGIJV. 

2. 22-06-2016 Voorgenomen besluit tot het vaststellen van de herziene Integriteitscode. 

(instemmingsaanvraag voorlopig aangehouden) 

3. 02-11-2016 Voorgenomen besluit tot het vaststellen van de Werkkostenregeling 2016-

2019. 

 

Samenstelling Ondernemingsraad per 31-12-2016 

Margreet Bouwhuis (voorzitter), Lianne Brakel-Koggel (vice-voorzitter per 01-10-2016), Sabine 

Pieterman, Ria van der Boon, Joey van der Weijden, Erna van de Berg, Vunda Alexandre Lourenco, 

Roelien Lindenhovius, Caroline Jansen-Giesselink en Loes van Driezum (ambtelijk secretaris per 

07-09-2016). 

 



Maatschappelijk verslag 2016 Zonnehuisgroep IJssel-Vecht Pagina 9 van 12 

Minimaal eenmaal per jaar woont (een afvaardiging van) de Raad van Toezicht een overleg van de 

verschillende medezeggenschapsorganen (CCR, VR en OR) bij. 

 

4.1.1 HRM beleid en kwaliteit van het werk 

In 2016 is een eerste start gemaakt met het nieuwe Strategisch HRM beleid. Hierbij gaat 

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht uit van een duurzame ontwikkeling van medewerker en organisatie, 

in aansluiting op de besturingsfilosofie en afgeleid van de strategische koers en personeelsplanning 

van onze organisatie. Centraal staat de vitale, betrokken en professionele medewerker die 

resultaten boekt, verantwoordelijkheid neemt en samenwerkt/reflecteert.  

Een aantal onderwerpen is in 2016 al meer aangepast op de zelfstandige teams, zoals de leidraad 

verbeterdossier, de invoering van ontwikkelgesprekken en de vakantie- en verlofregelingen. 

Daarnaast is een voorstel gedaan voor het starten met strategische personeelsplanning met als 

doel meer gericht te investeren in personeelsinzet door inzicht te krijgen in het benodigde 

personeel van nu en straks.  

  

Afhechting herstructurering 

Begin 2016 vond de Afhechting van de herstructurering “ZGIJV: Zicht op de nieuwe organisatie” 

plaats in navolging van de eerder ingeslagen weg om onze organisatie te versterken en 

toekomstbestendig te maken. De Afhechting van de herstructurering hield in dat er een reductie 

plaatsvond binnen de ondersteunende diensten en andere niet-cliëntgebonden kosten. Ook bij deze 

organisatiewijziging zijn, net als bij de eerdere herstructurering, functies komen te vervallen of 

gereduceerd en is het Sociaal Plan gevolgd. Medewerkers zijn begeleid naar ander intern, dan wel 

extern werk op basis van een mobiliteitsplan en er is afscheid genomen van medewerkers op basis 

van de vrijwillige vertrekregeling, conform Sociaal Plan.  

 

Ontwikkeling naar zelfstandige teams 

Vele zorgorganisaties zijn onze organisatie al voorgegaan door zich te organiseren in zelfstandige 

teams. Binnen onze organisatie heeft een groep kwartiermakers de Raad van Bestuur en het 

Managementteam geadviseerd en vorm en inhoud gegeven aan een reisgids van de expeditie naar 

zelfstandige teams. Teams in het primaire proces hebben in 2016 een startmoment gekend om te 

werken als zelfstandig team. 

 

Aanschaf en inrichting E-HRM 

Om de organisatie en haar zelfstandige teams optimaal te kunnen ondersteunen op het gebied van 

het administratieve HRM in-, door- en uitstroomproces werd in 2015 gekozen voor de aanschaf van 

een nieuw E-HRM, inclusief salarispakket, per 1 januari 2016. Dit nieuwe HRM pakket is op basis 

van een projectplan in 2016 stap voor stap ingevoerd, waarbij modules als opleidingen en mutaties 

zijn geïmplementeerd.  

 

Arbo en Verzuim 

Het verzuimprotocol is in 2016 deels aangepast op de ontwikkeling naar zelfstandige teams.  

Naar aanleiding van de eerdere stijging van het ziekteverzuim blijft organisatie-breed de 

verzuimaanpak een punt van aandacht. Volgens planning hebben Risico Inventarisaties en 

Evaluaties plaatsgevonden. En medewerkers zijn wederom gestimuleerd mee te doen aan de 

succesvolle actie ‘de maand van de vitaliteit’ in het najaar door het bieden van een fiscaal 

aantrekkelijke regeling. Daarnaast zijn workshops georganiseerd om de vitaliteit van medewerkers 

te bevorderen.  
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In verband met de participatiewetgeving is het participatieonderzoek in 2016 afgerond, waarbij wij 

als werkgever voldoen aan het quotum om voldoende medewerkers met een afstand tot de 

arbeidsmarkt in dienst te hebben.  

Verder is de WGA hiaat verzekering aan de medewerkers in 2016 aangeboden.   

 

Werving en Selectie  

Om het deskundigheidsniveau binnen de zorgteams te verhogen was de werving in 2016 met name 

gericht op VIG en HBO-V (GG). Gezien de krapte op de arbeidsmarkt zijn via social media 

verschillende wervingscampagnes gestart.  

 

Opleidingen 

Er zijn in 2016 ongeveer 200 stagiaires werkzaam geweest bij onze organisatie, daarnaast zijn 

BBL-leerlingen aangenomen. Verder zijn enkele personen met de niveau 4 opleiding gestart. De 

cyclische bij- en nascholing heeft grotendeels volgens planning plaatsgevonden.  

Het kwaliteitsregister is ingevoerd voor alle verpleegkundigen niveau 4 en 5. In 2017 volgen de 

VIG-ers.  

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft in 2016 verder bijgedragen aan het opzetten van het 

Zorgethisch Lab in Zwolle. Hier worden inleefsessies georganiseerd waarbij medewerkers zelf 

kunnen ervaren hoe het is om zorg te ontvangen door zelf in de rol van cliënt te stappen. 

Verder is er uitvoering gegeven aan het opleidingsplan vanuit de gelden die beschikbaar zijn 

gesteld vanuit het programma Waardigheid & Trots. De inzet van deze gelden is bedoeld voor het 

zelfredzaam maken van het zelfstandige team.  

In 2016 zijn door HR via het sectorfonds een aantal subsidies aangevraagd en verworven om de 

deskundigheid van medewerkers en de kwaliteit van werk te vergroten. Daarbij zijn de subsidies 

praktijkleren en stagefonds ook weer door Zonnehuisgroep IJssel-Vecht verkregen. 

 

4.2 Financieel beleid 

4.2.1 Beschrijving positie op balansdatum 

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht sluit 2016 af met een negatief resultaat. Dit negatieve resultaat komt 

voort uit een aantal incidentele posten, waarvan sommige specifiek zijn voor onze organisatie, 

maar enkele ook branchebreed gelden. De meest in het oog springende incidentele last is hierbij de 

schuld die is ontstaan uit het betaalbaar stellen van ORT over verlofuren met terugwerkende kracht 

over 5 jaar. Gecorrigeerd voor deze incidentele posten is het exploitatieresultaat in lijn met de 

begroting 2016. Daarnaast hebben we het afgelopen jaar te maken gehad met een omzetdaling. 

Als gevolg van een verbeterde operationele kasstroom voortkomend uit een verbetering in de 

werkkapitaalfinanciering stijgen onze liquide middelen. De investeringsuitgaven zijn in 2016 lager 

geweest dan in 2015, omdat er in 2016 geen noemenswaardige vastgoed investeringen zijn 

gepleegd.  

Zie ook tabel C6 in DigiMV. 

 

4.2.2 Toekomstverwachtingen 

Voor de kortere termijn verwachten wij ook in 2017 nog een negatief resultaat te moeten 

rapporteren. Dit komt enerzijds door de kostenverhogende nieuwe cao VVT en anderzijds door de 

impact van het beëindigen van de zorglevering in één van onze verzorgingshuizen. Zonnehuisgroep 

IJssel-Vecht heeft een financiële meerjaren strategie waaruit op een acceptabele termijn weer een 

gezonde financiële exploitatie volgt. Met een relatief lage investeringsbehoefte leiden de resultaten 

van de afgelopen jaren niet tot voorziene liquiditeitsrisico’s. Een punt van zorg blijft de pilot 

Wijkverpleging van Achmea. Alle voorkeursaanbieders in Zwolle zijn zowel collectief als individueel 

in gesprek over de financiële risico’s die daaruit voortkomen.  
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Bijlage 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 

 

Governancecode 

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht werkt vanuit de principes van Good Governance (de Zorgbrede 

Governancecode). De Raad van Bestuur is (eind-)verantwoordelijk voor de totale gang van zaken, 

inclusief de kwaliteit van zorgverlening, de veiligheid, de bedrijfsvoering en het sociaal beleid. De 

Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang 

van zaken binnen de organisatie, is klankbord voor de Raad van Bestuur en vervult de 

werkgeversrol voor de Raad van Bestuur. Bij het uitvoeren van de toezichthoudende taak richt de 

Raad van Toezicht zich op het organisatiebelang. De Raad van Toezicht werkt overeenkomstig de 

statuten van de stichting en het daarvan afgeleide reglement voor de Raad van Toezicht. Op grond 

daarvan zijn zowel algemene als specifieke profielschetsen vastgesteld. Deskundigheid, integriteit, 

onafhankelijkheid en onpartijdigheid zijn belangrijke criteria voor het lidmaatschap van de Raad 

van Toezicht.  

 

Aandachtsgebieden 

De Raad van Toezicht werkt vanuit drie aandachtsgebieden, te weten Kwaliteit van Zorg & 

Veiligheid, Sociaal Beleid & HRM en Financiën & Vastgoed. Per aandachtsgebied is een commissie 

benoemd die bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht. Deze commissies bespreken de 

bijbehorende onderwerpen uitvoeriger met de Raad van Bestuur en eventueel ook met 

functionarissen van de organisatie, doorgaans ter voorbereiding op de bespreking en behandeling 

in de voltallige Raad van Toezicht. De werkwijze van de commissies is per reglement geregeld. 

 

Informatievoorziening 

Om goed toezicht te kunnen houden, is het voor de Raad van Toezicht van groot belang goed 

geïnformeerd te zijn. De belangrijkste afspraken daarover zijn vastgelegd in een 

informatieprotocol. Daarnaast oriënteren, informeren en scholen leden van de Raad van Toezicht 

zich zowel binnen als buiten de organisatie. Delegaties van de Raad van Toezicht wonen periodiek 

overlegvergaderingen bij van de Raad van Bestuur met de Ondernemingsraad, de Centrale 

Cliëntenraad en de Vrijwilligersraad. Daarnaast is er tenminste eenmaal per jaar informeel overleg 

met het MT en worden er werkbezoeken aan de verschillende locaties (o.a. Imminkhoeve) 

gebracht. Ook zijn leden van de Raad van Toezicht doorgaans aanwezig bij belangrijke 

bijeenkomsten binnen de organisatie. Aanvankelijk op proef, maar nu structureel, ontvangt de 

Raad van Toezicht de verslagen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur met het MT. De 

Raad van Toezicht streeft ernaar niet alleen bekend, maar ook toegankelijk te zijn binnen de 

organisatie. 

 

2016 

De reguliere onderwerpen, zoals de kaderbrief, de begroting, de jaarrekening, de 

managementletter, het accountantsverslag, het jaarverslag en het rooster van aftreden, alsmede 

de periodieke quadrimesterrapportages zijn in 2016 in de vergadering van de Raad van Toezicht 

behandeld. Eind 2016 heeft de Raad van Toezicht het besluit genomen zijn leden per 1 januari 

2017 te honoreren op basis van de WNT2. De zelfevaluatie van de RvT met de externe 

adviseur/begeleider is –door organisatie-gerelateerde omstandigheden– verplaatst van eind 2016 

naar mei 2017. 
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Naast genoemde zaken zijn de volgende onderwerpen door de Raad van Toezicht behandeld: 

 ontwikkelingen met betrekking tot locatie de Molenhof. De Raad van Toezicht heeft met name 

gesproken over de dienstverlening aan ouderen in Assendorp e.o. en over de mogelijke 

gevolgen voor de cliënten/bewoners alsmede voor de medewerkers van de Molenhof; 

 evaluatie en aanpassing van het Reglement Raad van Toezicht met toevoeging van het 

informatieprotocol RvT; 

 voorgang met betrekking tot de Geriatrische Revalidatie Zorg; 

 afspraken omtrent procedures ten aanzien van de informele zorg; 

 gemelde incidenten bij de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ); 

 businesscase ten aanzien van het optimaliseren van de thuiszorg; 

 het marketingplan voor ZGIJV; 

 de integriteitscode met daarin opgenomen en uitgeschreven de kernwaarden; 

 het meerjaren onderhoudsplan 2016-2024. 

 

Tenslotte 

Naast alle andere werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld vanuit de werkgeversrol, heeft de Raad van 

Toezicht er ook in dit verslagjaar op toegezien dat belanghebbenden zoveel mogelijk betrokken 

worden bij belangrijke besluiten die hen aangaan. 
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Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

5.1 JAARREKENING

5.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-16 31-dec-15

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 37.283.700 39.520.906

Financiële vaste activa 2 306.284 327.502

Totaal vaste activa 37.589.984 39.848.408

Vlottende activa

Voorraden 3 43.800 43.800

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 0 799.083

Debiteuren en overige vorderingen 4 1.424.467 1.961.301

Liquide middelen 5 2.084.230 1.334.760

Totaal vlottende activa 3.552.497 4.138.944

Totaal activa 41.142.481 43.987.352

Ref. 31-dec-16 31-dec-15

€ €

PASSIVA

Eigen vermogen 6

Kapitaal 136 136

Bestemmingsreserves en reserve aanvaardbare kosten 5.421.096 7.385.410

Algemene reserves 27.007 27.007

Totaal eigen vermogen 5.448.239 7.412.553

Voorzieningen 7 1.703.017 1.985.822

Langlopende schulden (nog voor meer 8 26.352.117 25.704.450

 dan een jaar)

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Schuld uit hoofde van financieringsoverschot 9 179.294 0

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's

en financiering 10 130.996 77.502

Overige kortlopende schulden 11 7.328.818 8.807.025

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 7.639.108 8.884.527

Totaal passiva 41.142.481 43.987.352
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Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

5.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2016

Ref. 2016 2015

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning 14 34.287.985 34.356.059

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet) 15 745.921 943.395

Overige bedrijfsopbrengsten 16 998.139 981.826

Som der bedrijfsopbrengsten 36.032.044 36.281.280

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 17 25.086.467 24.885.853

Afschrijvingen op materiële en financiële vaste activa 18 2.760.527 2.808.571

Overige bedrijfskosten 19 9.031.440 8.916.589

Som der bedrijfslasten 36.878.434 36.611.013

BEDRIJFSRESULTAAT -846.390 -329.733

Financiële baten en lasten 20 -1.117.924 -1.184.354

RESULTAAT BOEKJAAR -1.964.314 -1.514.087

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2016 2015

€ €

Toevoeging/(onttrekking):

Reserve aanvaardbare kosten -1.877.954 -1.427.727

Inventaris Hoekstee (verbouwing 2013) -7.000 -7.000

Inventaris Esdoorn -54.360 -54.360

Bestemmingsreserve exploitatiesubsidie nieuwbouw Stadshagen -25.000 -25.000
-1.964.314 -1.514.087
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Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

5.1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2016

Ref. 2016 2015

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -846.390 -329.733

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 2.760.527 2.808.571

- mutaties voorzieningen -282.805 279.072

2.477.722 3.087.643

Veranderingen in werkkapitaal:

- voorraden 0 0

- mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's / 

DBC-zorgproducten 53.494 106.610

- vorderingen 536.834 393.630

- vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringstekort respectievelijk -overschot 978.377 -122.727

- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken, 

behoudens rekening courant-krediet) 534.294 59.548

- langlopende schulden (excl. schulden aan banken, 

behoudens rekening courant-krediet) 383.780 0

2.486.779 437.061

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 4.118.111 3.194.971

Ontvangen interest 728 3.689

Betaalde interest -1.118.652 -1.188.043

-1.117.924 -1.184.354

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 3.000.186 2.010.617

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -502.103 -1.115.263

Desinvesteringen materiële vaste activa 0 74.845

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -502.103 -1.040.418

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen 0 0

Aflossing langlopende schulden -1.748.613 -1.748.613

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.748.613 -1.748.613

Mutatie geldmiddelen 749.470 -778.414

Stand geldmiddelen per 1 januari 1.334.760 2.113.174

Stand geldmiddelen per 31 december 2.084.230 1.334.760

Mutatie geldmiddelen 749.470 -778.414

Toelichting:
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Verslaggevingsperiode

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

Vergelijkende cijfers
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De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de 

Jaarverslaggeving RJ 655, Titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2016, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2016.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn 

gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

De stichting is in 2016 geconfronteerd met een stevig negatief resultaat van € -/- 1.964.314 . Dit heeft ertoe 

geleid, dat de stichting in 2016 niet aan de convenanteisen van de bank heeft voldaan. Hiermee is de lening ad 

€ 2.012.500 verstrekt door ING Bank  per direct opeisbaar geworden. De ING Bank heeft hiervoor 15 mei 2017 

een brief gestuurd aan de stichting waarin zij een waiver verstrekt voor het niet voldoen aan de 

convenantseisen. Het bestuur verwacht in 2017 aan de bijgestelde convenantseisen (DSCR ratio en 

solvabiliteitseis) te voldoen.
Het structurele component van negatieve resultaat in 2016 is een licht verlies, hetgeen een structurele 

verbetering is ten opzichte van het operationele verlies in 2015. 

De Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht is statutair (en feitelijk) gevestigd te Zwolle, op het adres 

Zwartewaterallee 25-B.

De Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht stelt zich ten doel: het verplegen, verzorgen, 

behandelen en begeleiden van, het bieden van huisvesting aan en het bevorderen van het welzijn van 

langdurig zieken en ouderen. De Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht tracht dit doel te bereiken 

door het oprichten, in stand houden en exploiteren van voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en 

dienstverlening.

In 2017 verwacht de stichting een licht positief resultaat te realiseren, waarbij rendementsherstel verder wordt 

verwacht door te zetten in de jaren 2018 t/m 2021.

Vanuit dit oogpunt is de jaarrekening opgesteld volgens het continuïteitsbeginsel 

De cijfers voor 2015 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2016 mogelijk te maken. 



Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Gebruik van schattingen

Grondslagen WNT

5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Materiële vaste activa
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De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde 

van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze 

schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 

Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 

toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van 

cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de 

lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het 

moment van ingebruikneming. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op 

materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

• Bedrijfsgebouwen : 3,33-20 %.

• Machines en installaties : 5 %.

• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10-25 %. 

Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere 

grondslagen.

Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening 

genummerd.

Groot onderhoud:

Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is 

opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans. De uitgaven voor groot 

onderhoud worden ten laste gebracht van deze voorziening.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 

voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan 

gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang 

van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans, als een transactie met betrekking tot het 

actief of de verplichting niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot 

het actief of de verplichting.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen als een transactie ertoe leidt dat alle of 

nagenoeg alle rechten op economische en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de 

verplichting aan een derde zijn overgedragen. Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in de 

balans opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid 

van de toekomstige economische voordelen en of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

In de investeringen van dit boekjaar is geen geactiveerde rente opgenomen. Het totaal van de geactiveerde 

rente bedraagt ultimo boekjaar € 677.232.

Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) 

heeft de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het 

opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Financiële vaste activa

Vervreemding van vaste activa

Voorraden

Financiële instrumenten

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten

Vorderingen

Liquide middelen
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Verstrekte leningen en overige vorderingen

Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van 

de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname 

gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode.

De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder 

kortlopende schulden.

Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de 

opbrengstwaarde of de vervaardigingsprijs, zijnde de afgeleide verkoopwaarde van de reeds bestede 

verrichtingen, met een afslag omdat er nog activitetiten uitgevoerd worden om deze waarde te realiseren. De 

productie van het onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen te koppelen aan de DBC's 

/ DBC-zorgproducten die ultimo boekjaar openstonden. Op het onderhanden werk worden de voorschotten die 

ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht.

Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs.

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 

financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Er wordt door de instelling geen 

gebruik gemaakt van afgeleide financiële instrumenten.

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de 

direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien instrumenten niet zijn 

gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening, maken 

eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.

In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, worden 

verwerkt in overeenstemming met het basiscontract.

Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

De investeringen in disagio zijn gerubriceerd onder financiële vaste activa. De financiële vaste activa worden 

gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en 

cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van financiële vaste activa zijn 

gebaseerd op de verwachte looptijd van de lening. 

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. (Door toepassing van 

de effectieve rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie in de winst- en 

verliesrekening verwerkt). De vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien 

geen sprake van agio/disagio of transactiekosten dan geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). 

Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan 

twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen 

onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.



Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Voorzieningen (algemeen)

Voorziening herstructurering

Voorziening langdurig verzuim

Voorziening verlieslatend contract

Voorziening ORT over verlof

Schulden

5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen
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De voorziening wordt gevormd om de lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De voorziening 

is tegen contante waarde opgenomen.

Voorziening jubileumkosten

Voorziening groot onderhoud

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 

bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op 

betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen contante waarde van de 

uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen. Wanneer 

verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een actief 

in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de 

afwikkeling van de verplichting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Toelichting per categorie voorziening:

Deze voorziening wordt gevormd voor in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. Bij de bepaling  van de 

voorziening is rekening gehouden met toekomstige salarisstijgingen en een verdiscontering van toekomstige 

kasstromen.

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één 

jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij 

eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs (nominale waarde). De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden 

worden opgenomen onder kortlopende schulden.

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

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch 

potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verlichting, 

heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt 

wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een 

actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan 

worden vastgesteld.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking 

genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de 

verslagperiode waarop deze betrekking hebben.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn 

geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Deze voorziening wordt gevormd voor toekomstig operationeel verlies en compensatiekosten personeel in 

verband met het beëindigen van het leveren van huishoudelijke hulp binnen de WMO per 1 juli 2017.

 De voorziening is gevormd ten behoeve van compensatie van mogelijk ten onrechte niet uitgekeerde ORT 

over de periode 1 januari 2012 tot 1 januari 2017. 

Dit betreft een reservering voor te verwachten loonkosten, in verband met herstructurering van de organisatie 

naar aanleiding van de gewijzigde overheidsfinanciering.

Dit betreft een reservering voor te verwachten loonkosten voor medewerkers die op balansdatum langer dan 1 

jaar ziek zijn en waarvan verwacht wordt dat deze niet zullen herstellen in 2017.
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Opbrengsten

Personele kosten

Pensioenen

Financiële baten en lasten

Overheidssubsidies

5.1.4.5 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
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Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de 

rente opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft op 

de aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten. In deze opstelling is de mutatie van de kortlopende 

schulden aan de kredietinstellingen begrepen in de mutatie van de liquide middelen.

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 

resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.

De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te 

betalen) interest. 

Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft voor haar werknemers een toegezegde 

pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd 

recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de 

werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Zonnehuisgroep IJssel-Vecht. De verplichtingen, die voortvloeien uit 

deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. 

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en 

de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de 

dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële 

verplichtingen) dit toelaat. Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook 

een nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste 

twaalf dekkingsgraden. Door een gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk 

schommelen. In juni 2016 bedroeg de dekkingsgraad 92,5%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 

127%. Het pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan binnen 12 jaar hieraan te kunnen voldoen en 

voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere 

premieverhogingen door te voeren. Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft geen verplichting tot het voldoen van 

aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere 

toekomstige premies. Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met 

het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruit ontvangen baten zodra er 

redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan 

verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de groep gemaakte kosten worden systematisch 

als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten 

worden gemaakt. Subsidies ter compensatie van de groep voor de kosten van een actief worden systematisch 

in de winst-en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief. Een krediet afgesloten 

tegen een lagere rente dan de marktrente, wordt als schuld in de balans opgenomen waarbij waardering 

plaatsvindt zoals opgenomen onder Financiële instrumenten. Het verschil tussen het hogere ontvangen bedrag 

van het krediet en de boekwaarde bij eerste verwerking betreft het voordeel als gevolg van de lagere rente. Dit 

voordeel wordt verwerkt als overheidssubsidie.

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag 

van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding 

waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden 

bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de 

dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.

Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden 

bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden 

gedekt door de opbrengsten.

De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn 

verantwoord.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

31-dec-16 31-dec-15

De specificatie is als volgt: € €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 26.314.324 27.542.816

Machines en installaties 7.680.277 8.338.817

Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 2.886.344 3.326.571

Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 402.755 312.702

Totaal materiële vaste activa 37.283.700 39.520.906

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2016 2015

€ €

Boekwaarde per 1 januari 39.520.906 41.267.842

Bij: investeringen 502.103 1.701.512

Af: activering projecten in uitvoering 0 -586.249

Bij: herwaarderingen 0 0

Af: afschrijvingen 2.739.309 2.787.354

Af: bijzondere waardeverminderingen 0 0

Bij: terugname bijzondere waardeverminderingen 0 0

Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0

Af: desinvesteringen 0 74.845

Boekwaarde per 31 december 37.283.700 39.520.906

Toelichting:

Voor de bedrijfswaardeberekening zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- er wordt een prijsindexatie van 2% gehanteerd, rekening houdend met reeds bekende prijsaanpassingen;

- er wordt gewerkt met scenario-planning en tevens is er een WACC-gevoeligheidsanalyse uitgevoerd;

- er is gerekend met een disconteringsvoet van 4,35%.

2. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15

€ €

Overige:

Disagio op lening 306.284 327.502

Totaal financiële vaste activa 306.284 327.502

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt: 2016 2015

€ €

Boekwaarde per 1 januari 327.502 348.719

Amortisatie (dis)agio -21.218 -21.217

Boekwaarde per 31 december 306.284 327.502

Toelichting:
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Disagio heeft betrekking op het aantrekken van leningen. De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de verwachte looptijd van de 

lening.

Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht beschikt over diverse panden in eigendom, waarvoor de Zonnehuisgroep een 

indicatieve bedrijfswaardeberekening heeft opgesteld. De uitkomsten van de bedrijfswaardeberekening zijn sterk afhankelijk van 

veronderstellingen over de groei van de productie en van disconteringsvoeten die mede afhankelijk zijn van de toekomstige 

financiering en bekostiging. 

- er is rekening gehouden met de volumedalingen en het NHC component en de algehele transitie naar NHC financiering in plaats 

Op basis van deze uitgangspunten is de bedrijfswaarde van de activa hoger dan de boekwaarde eind 2015.

Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 

mutatieoverzicht onder 5.1.6.
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

3. Voorraden 

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15

€ €

Medische middelen 15.000 15.000

Voedingsmiddelen 18.000 18.000

Overige voorraden:

Diversen 10.800 10.800

Totaal voorraden 43.800 43.800

Toelichting:

4. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15

€ €

Debiteuren Overige 141.619 244.174

Debiteuren inzake GRZ 100.033 163.566

Debiteuren inzake ZVW Wijkverpleging 89.666 0

Debiteuren inzake ZVW 1e lijns behandeling 12.761 0

Overige vorderingen:

Diversen 120.573 42.340

Vooruitbetaalde bedragen:

Diversen 131.471 709.976

Nog te ontvangen bedragen:

Nog te factureren omzet DBC's 408.134 181.604

WMO-zorgproducten 19.861 55.934

WLZ-subsidies 78.662 117.872

Diversen 321.689 445.835

Totaal debiteuren en overige vorderingen 1.424.467 1.961.301

Toelichting:

5. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15

€ €

Bankrekeningen 2.070.908 1.321.238

Kassen 13.322 13.522

Totaal liquide middelen 2.084.230 1.334.760

Toelichting:

Garanties
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Op de voorraden is pandrecht gevestigd als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting van de 

langlopende schulden wordt verwezen naar het overzicht van de langlopende leningen in bijlage 5.1.8.

Onder de post Vooruitbetaalde bedragen -Diversen is o.a. opgenomen vooruitbetaalde huur.

De liquide middelen zijn terstond opeisbaar en staan ter vrije beschikking. 

Onder de post Nog te ontvangen bedragen -Diversen is o.a. opgenomen een bedrag van ruim € 155 K met betrekking tot subsidie 

De post Nog te ontvangen bedragen -Nog te factureren DBC's is fors hoger dan in 2015. Eind 2016 waren er systeemproblemen 

Er is een bankgarantie afgegeven voor € 67.533, ten behoeve van de huurverplichtingen met betrekking tot kantoorruimte 
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

6. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-16 31-dec-15

€ €

Kapitaal 136 136

Bestemmingsreserves en reserve aanvaardbare kosten 5.421.096 7.385.410

Algemene en overige reserves 27.007 27.007

Totaal eigen vermogen 5.448.239 7.412.553

Kapitaal

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2016 bestemming mutaties 31-dec-2016

€ € € €

Kapitaal 136 0 0 136

Totaal kapitaal 136 0 0 136

Bestemmingsreserves en reserve aanvaardbare kosten

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2016 bestemming mutaties 31-dec-2016

€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten 6.960.250 -1.877.954 0 5.082.296

Bestemmingsreserves:

Exploitatiesubsidie Zonnehuis 50.000 -25.000 0 25.000

Inventaris Hoekstee (verbouwing in 2013) 49.000 -7.000 0 42.000

Inventaris Esdoorn 326.160 -54.360 271.800

Totaal bestemmingsreserves en aanvaardbare kosten 7.385.410 -1.964.314 0 5.421.096

Algemene reserves

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2016 bestemming mutaties 31-dec-2016

€ € € €

Algemene reserves:

Algemene reserve Esdoorn 15.312 0 0 15.312

Egalisatiereserve woningen 11.695 0 0 11.695

Totaal algemene reserves 27.007 0 0 27.007

Toelichting:

Zonnehuis op te vangen.

De posten inventaris Hoekstee en Esdoorn hebben betrekking op extra investeringen in inventaris in verband met de
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nieuwbouw/verbouw, hierdoor zijn de jaarlijkse afschrijvingskosten de komende 10 jaar hoger. Om deze extra kosten op

te vangen is er een bestemmingsreserve gevormd.

De post exploitatiesubsidie Zonnehuis is bedoeld om gedurende 10 jaar de extra exploitatiekosten van locatie het
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5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

7. Voorzieningen

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2016 31-dec-2016

€ € € € €

Voorziening jubileumkosten 331.299 40.666 17.943 0 354.022

Voorziening groot onderhoud 1.004.477 164.761 405.243 0 763.995

Voorziening herstructurering 641.147 266.939 651.118 0 256.968

Voorziening langdurig verzuim 8.899 184.182 8.899 0 184.182

Voorziening verlieslatend contract 0 50.000 0 0 50.000

Voorziening ORT over verlof 0 93.850 0 0 93.850

Totaal voorzieningen 1.985.822 800.398 1.074.304 0 1.703.017

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

31-dec-2016

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 446.967

Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 1.256.050

hiervan > 5 jaar 0

Toelichting per categorie voorziening:

Deze voorziening wordt gevormd voor in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. Bij de bepaling van de voorziening 

is rekening gehouden met toekomstige salarisstijgingen en een verdiscontering van toekomstige kasstromen.

Voorziening groot onderhoud

In 2015 heeft de Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, op basis van ontwikkelingen inzake het lange termijn vastgoedbeleid, 

het meerjaren-onderhoudsplan voor de periode tot en met 2021 opnieuw doorgerekend. Op basis van dit herziene 

meerjaren-onderhoudsplan is ook de meerjarenonderhoudsbegroting voor het geplande grootschalige onderhoud 

opnieuw doorgerekend.

In totaal is er € 405.243 onttrokken aan de voorziening in 2016.

Bij de bepaling van de voorziening is rekening gehouden met prijsstijgingen en een verdiscontering van toekomstige

kasstromen.

Voorziening herstructurering

Er is een besluit inzake reorganisatie genomen, welke in 2014 is geformaliseerd. Dit besluit is noodzakelijk

in verband met gewijzigde overheidsfinanciering en de uitvoering ervan loopt door tot en met 2017.

Voorziening langdurig verzuim

Deze voorziening wordt gevormd voor medewerkers die langer dan 1 jaar ziek zijn en waarbij de verwachting is dat zij

gedurende 2017 niet zullen herstellen. In 2015 was dit als kortlopende schuld geclassificeerd.

Voorziening verlieslatend contract

Voorziening ORT over verlof
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De voorziening heeft betrekking op te verwachten loonkosten van functies die boventallig zijn verklaard en die zijn beëindigd met

wederzijds goedvinden.

Voorziening jubileumkosten

Er is een besluit genomen om de huishoudelijk hulp binnen de WMO te beëindigen per 1 juli 2017. De voorziening betreft

operationeel verlies en kosten bij overdracht.

De werknemer, die in de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2016 ORT geniet of heeft genoten, krijgt van de werkgever

een individuele vaststellingsovereenkomst aangeboden waarin met de werknemer een afkoopsom wordt overeengekomen, als

schikking ter compensatie van mogelijk ten onrechte niet uitgekeerde ORT over de periode 1 januari 2012 tot 1 januari 2017. Een

gedeelte van de vaststellingsovereenkomsten is ondertekend retour ontvangen, het hierbij behorende bedrag is geclassificeerd als

kort en langlopende schuld (betaalbaar in 2017, 2018 en 2019). Voor het resterende bedrag is deze voorziening gevormd.



8. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15

€ €

Overeengekomen schuld aan medewerkers ORT 383.780 0

Schulden aan banken 25.968.337 25.704.450

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) 26.352.117 25.704.450

Het verloop van de schulden aan banken is als volgt weer te geven: 2016 2015

€ €

Stand per 1 januari 29.465.563 31.214.176

Bij: nieuwe leningen 0 0

Af: aflossingen 1.748.613 1.748.613

Stand per 31 december  27.716.950 29.465.563

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 1.748.613 3.761.113

Stand langlopende schulden per 31 december 25.968.337 25.704.450

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 1.748.613 3.761.113

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 25.968.337 25.704.450

hiervan > 5 jaar 19.257.500 19.170.000

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden.

De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

Toelichting:

en 2019) van de in vaststellingsovereenkomsten overeengekomen te betalen vergoedingen aan medewerkers. 

- hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en -terreinen; 

- pandrecht op de vorderingen;

- pandrecht op de voorraden;

- pandrecht op de machines en installaties.
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De langlopende leningen zijn, op één na, door het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) geborgd. Aan het WFZ (samen met 

De langlopende schuld aan medewerkers inzake de ORT terugbetaling betreft het langlopende gedeelte (betaalbaar in 2018 



Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

9. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot AWBZ / Wlz

t/m 2013 2014 2015 2016 totaal

€ € € € €

Saldo per 1 januari 0 550.936 248.147 799.083

Nacalculatiebedrag 28.313.277 28.313.277

Financieringsverschil boekjaar 0

Correcties voorgaande jaren 0 0 -49.748 -49.748

Betalingen/ontvangsten 0 -550.936 -191.487 -28.499.483 -29.241.906

Subtotaal mutatie boekjaar 0 -550.936 -241.235 -186.206 -978.377

Saldo per 31 december 0 0 6.912 -186.206 -179.294

Stadium van vaststelling (per erkenning): c c c a

a= interne berekening

b= overeenstemming met zorgverzekeraars

c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-16 31-dec-15

€ €

Waarvan gepresenteerd als:

- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 0 799.083

- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 179.294 0
-179.294 799.083

10. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's en financiering

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15

€ €

Onderhanden werk DBC's / DBC-zorgproducten 581.004 634.498

Af: ontvangen voorschotten 712.000 712.000

Totaal onderhanden werk 130.996 77.502

De specificatie per categorie DBC's / DBC-zorgproducten

is als volgt weer te geven:

Gerealiseer-

Stroom DBC's / DBC-zorgproducten de kosten en Af: Af: Saldo per

toegereken- verwerkte ontvangen 31-dec-16

de winst verliezen voorschotten

€ € € €

Geriatrische Revalidatie Zorg 581.004 0 712.000 130.996

Totaal (onderhanden werk) 581.004 0 712.000 130.996
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11. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-16 31-dec-15

€ €

Financieringsoverschot GRZ / ZVW 30.147 52.039

Crediteuren 977.127 1.348.088

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 1.748.613 3.761.113

Belastingen en sociale premies 897.072 811.132

Schulden terzake pensioenen 400.537 440.220

Nog te betalen salarissen 143.245 145.418

Vakantiegeld 709.116 781.637

Vakantiedagen 1.042.988 720.269

Nog te betalen kosten:

Diversen 1.379.973 747.109

Totaal overige kortlopende schulden 7.328.818 8.807.025

Toelichting:

Onder de kortlopende schulden was in 2015 ook de schuld voor langdurig verzuim opgenomen ad €8.899, deze is in 2016 

geclassificeert als voorziening en de vergelijkende cijfers van 2015 zijn hiervoor aangepast.

- hypothecaire zekerheid op bedrijfsgebouwen en terreinen;

- pandrecht op de vorderingen;

- pandrecht op de voorraden;

- pandrecht op de machines en installaties.
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De verstrekte gedeelde zekerheden (samen met het Waarborgfonds voor de Zorgsector) voor de opgenomen kredietfaciliteit in

rekening-courant bij ING Bank N.V. luiden als volgt:

Nog te betalen kosten-diversen : onder deze post is onder andere opgenomen; een post in verband met Waardigheid en Trots van

€ 237K, een post met betrekking tot langdurig zieken van € 228K, een lumpsum huur Centraal Bureau van € 40K,  een post van 

€ 428K voor facturen ontvangen in 2017 die betrekking hebben op 2016 en het kortlopende gedeelte van de schuld

overeengekomen in vaststellingsovereenkomsten met medewerkers inzake de ORT vergoeding van  € 191.890.

De kredietfaciliteit in rekening-courant bij ING Bank N.V. bedraagt per 31 december 2016 €1.500.000 (2015: € 1.500.000) en de

rente EURIBOR plus 2,30%.

Het saldo vakantiedagen is hoger dan in 2015 omdat medewerkers meer uren hebben gewerkt dan hun contracturen en deze extra 

gewerkte uren hebben opgenomen in plaats van vakantiedagen.



Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

12. Financiële instrumenten

13. Niet in de balans opgenomen regelingen

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Garanties

Er is een bankgarantie afgegeven voor € 67.533 ten behoeve van de huurverplichtingen, kantoorruimte 

Zwartewaterallee 25B, aan Avero Pensioenverzekeringen N.V.

Hypothecaire leningen

Er is een hypothecaire zekerheid van € 51.116.461 ten behoeve van de ING-bank gesteld op het rekening-courant krediet 

en de rentevastlening.
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Algemeen

De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling 

blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.

De instelling handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij 

elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen 

blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De 

contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van 

dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s.                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                      

Renterisico en kasstroomrisico

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen leningen. Bij deze leningen is sprake van 

een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De instelling 

heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.

                                                                                                                                                                                                                    

Reële waarde

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en 

kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan. De reële waarde van de overige in de balans verantwoorde financiële 

instrumenten wijkt niet materieel af van de boekwaarde.

De extramurale (wijkverpleging) producten PV (Persoonlijke verzorging) en VP (verpleging) worden met ingang van boekjaar 2015 

gefinancierd vanuit de Zvw. Onderdeel van de regeling is dat een overschrijding van het landelijke budgetplafond voor GRZ 

(Geriatrische Revalidatie Zorg) zal worden teruggevorderd van de zorginstellingen naar ieders aandeel in de overschrijding 

(macrobeheersinstrument).

Zorgaanbieders kunnen op basis hiervan een terugbetalingsverplichting opgelegd krijgen in 2017.

Bij het opstellen van de jaarrekening 2016 bestaat nog geen inzicht in de omvang van deze verplichting. Stichting Christelijke 

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht is, vanwege het ontbreken van dit inzicht, niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de 

uit het macrobeheersinstrument voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet 

tot uitdrukking gebracht in de balans van de stichting per 31 december 2016.

Bovenstaande is in overeenstemming met de betreffende beleidsregel van de NZa met betrekking tot het Macrobeheersmodel 

geriatrische revalidatiezorg.



Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

5.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

Langlopende contracten

Huur panden:

Locatie Verhuurder Looptijd Bedrag per

contract jaar

Woonzorgcomplex 

Weteringstaete

Delta Wonen tot 31-12-2017 € 126.004

Woonzorgcentrum De Molenhof Habion tot 1-7-2017 € 96.623

Kantoorruimte Centraal Bureau 

Zwartewaterallee 25B

Avero 

Pensioen-

verzekeringen 

N.V.

tot 1-3-2020 € 275.881

Huur fysioruimte Straussplein 5 Fysiotherapie 

Holtenbroek
tot 1-1-2020 € 6.343

Parkeerruimte Centraal Bureau 

Zwartewaterallee 25B

Avero 

Pensioen- tot 1-3-2020 € 18.317

Gemeenschappelijke ruimtes 

Hoge Huis nr. 2

SWZ
tot 7-12-2017 

(niet tussentijds 

opzegbaar: 1/2 

jaar 

opzegtermijn)

€ 15.559

Lease- en huurovereenkomsten:

Wat

Lessor/Ver-

huurder

Looptijd 

contract

Bedrag per 

jaar

Volvo V60 D6 AWD

WagenPlan 

B.V. 1-5-2017 € 5.319

POU Executive TT watercoolers

Nestle Waters 

Direct 18-2-2020 € 1.099

Huur planten en geurdispensers Ambius 1-7-2018 € 8.913

Printers -11340-1548 Ricoh 31-12-2021 € 46.987

Kunst

Kunstuitleen 

Zwolle 31-8-2017 € 1.410
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Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste

bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en Niet aan het

Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen bedrijfsproces

gebouwen en Machines en administratieve op materiële dienstbare Totaal

terreinen installaties uitrusting vaste activa materiële activa

€ € € € € €

Stand per 1 januari 2016

- aanschafwaarde 36.021.899 13.170.230 7.505.229 312.702 0 57.010.060

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 8.479.083 4.831.413 4.178.658 0 0 17.489.154

 

Boekwaarde per 1 januari 2016 27.542.816 8.338.817 3.326.571 312.702 0 39.520.906

Mutaties in het boekjaar

- investeringen 0 0 180.418 321.685 0 502.103

- activering projecten in uitvoering 0 0 231.632 -231.632 0 0

- herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- afschrijvingen 1.228.492 658.540 852.277 0 0 2.739.309

- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

- terugname bijz. waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa

  .aanschafwaarde 169.373 0 656.002 0 0 825.375

  .cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

  .cumulatieve afschrijvingen 169.373 0 656.002 0 0 825.375

- desinvesteringen

  aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0

  per saldo 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -1.228.492 -658.540 -440.227 90.053 0 -2.237.206

Stand per 31 december 2016

- aanschafwaarde 35.852.526 13.170.230 7.261.277 402.755 0 56.686.788

- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0 0 0 0

- cumulatieve afschrijvingen 9.538.202 5.489.953 4.374.933 0 0 19.403.088

Boekwaarde per 31 december 2016 26.314.324 7.680.277 2.886.344 402.755 0 37.283.700

Afschrijvingspercentage 0,0% 5,0% 10,0% 0,0% 0,0%

3,3% 20,0%

5,0% 25,0%

10,0%

20,0% Pagina 21
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5.1.7 MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Vorderingen op

participanten en

op maatschappij-

en waarin wordt Vordering op

Deelnemingen Vorderingen op deelgenomen grond van

in groepsmaat- Overige groepsmaat- (overige Overige compensa- Overige Totaal

schappijen deelnemingen schappijen deelnemingen) effecten tieregeling vorderingen

€ € € € € € € €

Boekwaarde per 1 januari 2016 0 0 0 0 0 0 327.502 327.502

Kapitaalstortingen 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultaat deelnemingen 0 0 0 0 0 0 0 0

Ontvangen dividend 0 0 0 0 0 0 0 0

Acquisities van deelnemingen 0 0 0 0 0 0 0 0

Nieuwe/vervallen consolidaties 0 0 0 0 0 0 0 0

Verstrekte leningen / verkregen effecten 0 0 0 0 0 0 0 0

Ontvangen dividend / aflossing leningen 0 0 0 0 0 0 0 0

(Terugname) waardeverminderingen 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortisatie (dis)agio 0 0 0 0 0 0 -21.218 -21.218

Boekwaarde per 31 december 2016 0 0 0 0 0 0 306.284 306.284

Som waardeverminderingen 0 0 0 0 21.218 21.218
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BIJLAGE

5.1.9 Overzicht langlopende schulden ultimo 2016

Leninggever
Afsluit-

datum
Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 december 

2015

Nieuwe 

leningen in 

2016

Aflossing 

in 2016

Restschuld 

31 december 

2016

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2016

Aflos-

sings-

wijze

Aflos-sing 

2017

Gestelde 

zekerheden

€ % € € € € € €

NWB 20-dec-00 5.672.253 20 Lineair 3,58% 1.418.063 283.613 1.134.450 0 4 Lineair 283.613 WFZ

NWB 31-dec-08 12.000.000 20 Lineair 4,62% 7.800.000 600.000 7.200.000 4.200.000 12 Lineair 600.000 WFZ

SNS 1-feb-10 9.000.000 25 Lineair 4,23% 7.200.000 360.000 6.840.000 5.040.000 19 Lineair 360.000 WFZ

Nationale Nederlanden31-dec-13 11.700.000 30 Lineair 3,08% 10.920.000 390.000 10.530.000 8.580.000 27 Lineair 390.000 WFZ

ING Bank 1-jun-14 2.300.000 10 Lineair 3,87% 2.127.500 115.000 2.012.500 1.437.500 8 Lineair 115.000 hypotheek

Totaal 29.465.563 0 1.748.613 27.716.950 19.257.500 1.748.613

Toelichting

De ING BV heeft een waiver verstrekt voor het niet voldoen aan de convenanteisen in 2015 en 2016, daarom is het restant van de lening geclassificeerd als langlopend

in tegenstelling tot de jaarrekening 2015 waarin de gehele lening als kortlopend was gepresenteerd vanwege het nog niet verstrekt hebben gekregen van de waiver.
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Voor een toelichting op de langlopende leningen wordt verwezen naar de toelichting op de balans punt 8.



Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht

5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

14. Opbrengsten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet (Incl. omzet DBC's, excl. subsidies) 4.892.511 4.627.789

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 28.076.258 28.067.750

Wettelijk budget voorgaande jaren -49.748 299.749

Opbrengsten Wmo 1.112.752 1.098.559

Opbrengsten WMO voorgaand jaar 68.135 0

Overige zorgprestaties 188.077 262.212

Totaal 34.287.985 34.356.059

Toelichting:

15. Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdwet)

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Subsidies Wlz/Zvw-zorg 426.551 475.781

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 214.260 336.353

Subsidies vanwege Provincies en gemeenten (exclusief Wmo en Jeugdwet) 83.014 118.457

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies 22.096 12.804

Totaal 745.921 943.395

Toelichting:

Eerstelijnsverblijf laat een flinke daling zien in 2016, door de herschikking is het budget lager vastgesteld door het zorgkantoor.

16. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Overige dienstverlening:

Zorgservice-opbrengsten 69.928 104.272

Diversen 4.729 4.549

Overige opbrengsten:

Verhuur onroerend goed 40.170 50.859

Detachering personeel 66.634 26.644

Diversen 816.677 795.502

Totaal 998.139 981.826

Toelichting:

De opbrengst uit verhuur onroerend goed is gedaald doordat een externe partij de verhuur van de woningen in Achter de Hoven

(bij de Molenhof) heeft overgenomen. De huurkosten zijn evenredig hiermee gedaald. 

Hier hangt ook de daling van de zorgservice-opbrengsten mee samen.

Opbrengst uit detachering personeel is gestegen door detachering van een arts.

De post Diversen bestaat onder andere uit opbrengst uit doorberekende waskosten, maaltijden dagvoorziening, TV-verhuur 

en omzet van restaurant en winkel. Met name deze laatste post laat een duidelijk stijging zien ten opzichte van 2015.
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Onder opbrengsten ZVW is opgenomen: de omzet DBC's: 2016 € 3.759.765 , 2015 € 3.464.400, wijkverpleging : 2016 € 956.862, 2015 € 

1.011.276 en eerstelijns zorg: 2016 € 175.883, 2015 € 152.113.

Onder opbrengsten WMO is opgenomen de WMO-opbrengst dagbesteding, huishoudelijke hulp, individuele begeleiding en beschermd 

wonen.

De post subsidies Wlz/Zvw-zorg betreft de subsidie eerstelijns verblijf, de subsidie extramurale behandeling en de zorginfrastructuur.

Onder rijkssubsidies vanwege Ministerie van VWS is opgenomen het stagefonds en praktijkleren.

Subsidies vanwege provincies en gemeenten betreft subsidie toegekend door de provincie in het kader van het Sectorplan .

Onder overige zorgprestaties is opgenomen de opbrengsten uit onderaanneming en eigen bijdragen van cliënten. 

Onder overige subsidies is onder andere opgenomen een post met betrekking tot de ondersteuningsregeling veilig werk in de zorg, en 

een loonkostensubsidie.
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

17. Personeelskosten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Lonen en salarissen 18.316.361 18.384.691

Sociale lasten 2.833.193 2.844.477

Pensioenpremies 1.455.658 1.470.878

Andere personeelskosten: 1.534.373 1.435.384

Subtotaal 24.139.585 24.135.430

Personeel niet in loondienst 946.882 750.423

Totaal personeelskosten 25.086.467 24.885.853

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment: 466 482

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 466 482

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is 0 0

Toelichting:

18. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Afschrijvingen:

- materiële vaste activa 2.739.309 2.787.354

- financiele vaste activa 21.218 21.217

Totaal afschrijvingen 2.760.527 2.808.571

19. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 3.567.939 3.774.367

Algemene kosten 1.888.020 1.657.154

Patiënt- en bewonersgebonden kosten 1.200.360 1.050.119

Onderhoud en energiekosten:

- Onderhoud 537.986 588.862

- Energiekosten gas 345.259 209.473

- Energiekosten stroom 292.779 323.730

- Energie transport en overig 38.109 26.306

Subtotaal 1.214.134 1.148.371

Huur en leasing 996.226 1.055.991

Dotaties en vrijval voorzieningen 164.761 230.587

Totaal overige bedrijfskosten 9.031.440 8.916.589

Toelichting:
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De post Personeel niet in loondienst in hoger dan 2015 door meer inhuur van artsen niet in loondienst.

De post Andere Personeelskosten is hoger dan voorgaand jaar door de dotatie aan de voorziening herstructurering en de voorziening 

ORT over verlof.

De kosten van voedingsmiddelen en hotelmatige kosten zijn gedaald door overgang naar andere leverancier en minder inzet van een 

extern schoonmaakbedrijf.

De algemene kosten zijn hoger dan voorgaand jaar door hogere advieskosten en uitbesteding van de salarisadministratie.

De patiënt- en bewonersgebonden kosten zijn gestegen door nacalculatie extreem zorggebonden kosten en kosten Waardigheid en 

Trots.

De energiekosten zijn gestegen door een andere manier van afrekenen, de kosten over 2015 waren in verhouding laag.
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

20. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2016 2015

€ €

Rentebaten 728 3.689

Subtotaal financiële baten 728 3.689

Rentelasten -1.118.652 -1.188.043

Subtotaal financiële lasten -1.118.652 -1.188.043

Totaal financiële baten en lasten -1.117.924 -1.184.354

Toelichting:
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Rentelasten betreft betaalde interest over de langlopende leningen.

Rentebaten betreft ontvangen interest over de spaarrekening.
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

21. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

bedragen x € 1 J.A. Eefsting
J.G. Mengerink-

Hogevonder

Functiegegevens Bestuurder Bestuurder

Aanvang
3
 en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/10-31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1,0 0,78

Gewezen topfunctionaris? nee nee

(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja

Individueel WNT-maximum
4 145.000                           28.423                             

Beloning 179.644                           21.614                             

Belastbare onkostenvergoedingen 1.356                               76                                    

Beloningen betaalbaar op termijn 10.862                             2.095                               

Subtotaal 191.862                           23.785                             

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -37                                   -                                   

Totaal bezoldiging 191.825                           23.785                             

Verplichte motivering indien overschrijding PM

Gegevens 2015

Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 - 31/12 n.v.t.

Omvang dienstverband 2015 (in fte) 1,0

Beloning 172.453,00                      -                                   

Belastbare onkostenvergoedingen 1.352,00                          -                                   

Beloningen betaalbaar op termijn 10.711,00                        -                                   

Totaal bezoldiging 2015 184.516,00                      -                                   
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In de jaarstukken over 2015 is de post Beloningen betaalbaar op termijn opgenomen voor een bedrag van € 27.062. Dit 

bedrag had € 16.351 lager moeten zijn, namelijk € 10.711. Dit hing samen met de aftopping van de pensioenpremie.

Hertoetsing van de gecorrigeerde cijfers aan de destijds toepasselijke normen leidt niet tot onverschuldigde betalingen.

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. 

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht van 

toepassing zijnde regelgeving: Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp.

Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht is € 145.000, totaalscore 9 

punten en klasse III . Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel 

voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens 

leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13
e
 maand van de functievervulling

Op basis van de bij wet vastgestelde criteria valt ZGIJV in klasse III, met een bezoldigingsmaximum van € 145.000. De 

bezoldiging van J.A. Eefsting vloeit voort uit de gemaakte schriftelijke afspraken voor in werking treding van de regeling 

bezoldigingsmaxima sector zorg- en welzijn d.d. 1 januari 2014. Het overgangsrecht is ingegaan op 1 januari 2014. De 

onverschuldigde betaling is terugontvangen voor het vaststellen van de jaarrekening

Voor elke hierboven vermelde onverschuldigde betaling is een vordering ingesteld die is inbegrepen in de post ‘Overige 

vorderingen’ 
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bedragen x € 1
J.G. Mengerink-

Hogevonder

Functiegegevens Waarnemend bestuurder

Aanvang en einde functievervulling

(uiterlijk maand 12)

Aantal kalendermaanden waarin 

functievervulling vóór 2016
                                      2 

Aantal kalendermaanden waarin 

functievervulling in 2016
                                      1 

Aantal uren functievervulling in 2016                                     88 

Individueel WNT-maximum                              24.000 

Maximum uurtarief                              175,00 

 

Uitgekeerde bezoldiging in 2016

(t/m maand 12)

Bezoldiging per uur                                     36 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag                                      -   

Totaal bezoldiging                                3.154 

Verplichte motivering indien overschrijding PM

bedragen x € 1 F. van Vessem G. Kasper-Holwerda M.B. Visser

Functiegegevens voorzitter lid lid

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum 21.750                             14.500                             14.500                             

Beloning 10.605                             7.070                               7.070                               

Belastbare onkostenvergoedingen 6                                      -                                   -                                  

Beloningen betaalbaar op termijn -                                   -                                   -                                  

Subtotaal 10.611                             7.070                               7.070                               

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -                                   -                                   -                                  

Totaal bezoldiging 10.611                             7.070                               7.070                               

Verplichte motivering indien overschrijding PM PM PM

Gegevens 2015

Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Beloning                              10.605                                7.070                                7.070 

Belastbare onkostenvergoedingen                                        -                                        -                                        - 

Beloningen betaalbaar op termijn                                        -                                        -                                        - 

Totaal bezoldiging 2015                              10.605                                7.070                                7.070 
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking kalendermaand 1-12 

01/01/2016-27/01/2016

                               3.154 

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
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bedragen x € 1 J.G. van der Spek C.B. Runia-de Ruiter M.R. Westenberg

Functiegegevens lid lid lid

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum 14.500                             14.500                             14.500                             

Beloning 7.070                               7.070                               7.070                               

Belastbare onkostenvergoedingen -                                   -                                   11                                    

Beloningen betaalbaar op termijn -                                   -                                   -                                  

Subtotaal 7.070                               7.070                               7.081                               

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -                                   -                                   -                                  

Totaal bezoldiging 7.070                               7.070                               7.081                               

Verplichte motivering indien overschrijding PM PM PM

Gegevens 2015

Aanvang en einde functievervulling in 2015 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Beloning                                7.070                                7.070                                7.070 

Belastbare onkostenvergoedingen                                        -                                        -                                        - 

Beloningen betaalbaar op termijn                                        -                                        -                                        - 

Totaal bezoldiging 2015                                7.070                                7.070                                7.070 

bedragen x € 1 S. van Praag

Functiegegevens lid

Aanvang en einde functievervulling in 2016 1/1 - 31/12

Individueel WNT-maximum 14.500                             

Beloning 7.070                               

Belastbare onkostenvergoedingen -                                   

Beloningen betaalbaar op termijn -                                   

Subtotaal 7.070                               

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -                                   

Totaal bezoldiging 7.070                               

Verplichte motivering indien overschrijding PM

Gegevens 2015

Aanvang en einde functievervulling in 2015 nvt

Beloning                                        - 

Belastbare onkostenvergoedingen                                        - 

Beloningen betaalbaar op termijn                                        - 

Totaal bezoldiging 2015                                        - 
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
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Niet van toepassing
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Deze categorie was niet van toepassing voor Zonnehuisgroep IJssel-Vecht.

3. Bezoldiging en/of ontslaguitkering niet-topfunctionarissen

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2016 een 

bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen . Er zijn in 2016 geen ontslaguitkeringen betaald aan 

overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de 

WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking 

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
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5.1.10 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

22. Honoraria accountant 2016 2015

€ €

De honoraria van de accountant over 2016 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 52.386 59.739

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 23.388 12.794

3 Fiscale advisering 5.681 9.381

4 Niet-controlediensten 0 4.628

Totaal honoraria accountant 81.455 86.542

Toelichting:

23. Transacties met verbonden partijen

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vecht heeft de jaarrekening 2016 opgemaakt en vastgesteld in de

vergadering van 30-5-2017.

De raad van toezicht van de Stichting Christelijke Zonnehuisgroep IJssel-Vechtheeft de jaarrekening 2016 goedgekeurd 

in de vergadering van 31-05-2017.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 5.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

J.G. Mengerink- 31-5-2017 Mevr. C.B. Runia- 31-5-2017

Hogevonder de Ruiter

Bestuurder vicevoorzitter Raad van Toezicht

Dhr. F. van Vessem 31-5-2017 Mevr. Drs. G. Kasper-Holwerda 31-5-2017

voorzitter Raad van Toezicht lid Raad van Toezicht

Mevr. M.B. Visser 31-5-2017 Dhr. M.R. Westenberg 31-5-2017

lid Raad van Toezicht lid Raad van Toezicht

Mevr. S. van Praag 31-5-2017 Dhr. J.G. van der Spek 31-5-2017

lid Raad van Toezicht lid Raad van Toezicht
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Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun 

bestuurders en leidinggevende functionarissen.

De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is opgenomen onder punt 21.

De accountantskosten worden toegerekend aan het boekjaar waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd.
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5.2 OVERIGE GEGEVENS
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

5.2.2 Nevenvestigingen

Stichting Christelijke Zonnehuisgroep Ijssel-Vecht heeft geen nevenvestigingen.

5.2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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In de statuten is bepaald dat het behaalde resultaat ter vrije beschikking staat van de Raad van Bestuur na 

goedkeuring door de Raad van Toezicht.



Controleverklaring van de

onafhankelijke accountant
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