
Stichting Vrienden van het Zonnehuis Zwolle

Jaarverslag over 2018

1



Inhoudsopgave

                                                                                                 Pagina

Verslag over het jaar 2018 3

Financieel overzicht over 2018 5

Toelichting op het financieel overzicht over 2018 6

2



Verslag over het jaar 2018

1, Doelstelling van de Stichting

De Stichting heeft ten doel het inzamelen van geld en het werven van sponsors voor 
de financiering van uitgaven voor recreatie, ontspanning en bijzondere activiteiten en
voorzieningen voor bewoners van het Zonnehuis in Zwolle en omgeving.

De Stichting is in 2004 opgericht vanwege de bezorgdheid over de structurele 
bezuinigingen in de ouderenzorg, waardoor de bemoeienis van overheidswege in 
feite beperkt is tot de elementaire zorg (het zogenaamde bed-bath-breakfast model). 
Hierdoor komen voor zaken, zoals recreatie en ontspanning, die zeer belangrijk zijn 
voor het welbevinden van de veelal lichamelijk en geestelijk gehandicapte bewoners 
(circa 230 in totaal) van het zonnehuis en de circa 300 bewoners van de belendende 
woon-zorg complexen Sans Souci, Weteringstaete en Hoge huis onvoldoende of geen
financiële middelen beschikbaar.

2. Besteding van sponsorgelden en giften

De ontvangen sponsorgelden en giften worden uitsluitend besteed aan projecten zoals
vermeld onder sub 1. De selectie en evaluatie van projecten geschiedt in nauw 
overleg met het bestuur en de bewoners van het Zonnehuis en belendende woon-
zorgcomplexen.

De bestuursleden van de Stichting kunnen geen aanspraak maken op presentiegelden,
(reis)kostenvergoedingen of andere vergoedingen uit hoofde van hun functie als 
bestuurslid van de Stichting.

In 2011 heeft de Belastingdienst een onderzoek ingesteld naar de ANBI-status van de
Stichting en heeft op grond van dit onderzoek geen onregelmatigheden 
geconstateerd,

Aangezien de Stichting een goede samenwerking en duurzame relatie met sponsors 
nastreeft worden deze uitgenodigd bij de ingebruikneming van door hen gesponsorde
projecten, inclusief een verantwoording van de besteding van de sponsorgelden.

3. Projecten over de periode 2010 tot en met 2016

Uit de met het bestuur van het Zonnehuis uitgevoerde inventarisatie van de behoeften
en wensen van de bewoners heeft de Stichting de onderstaande projecten 
geselecteerd.  De projecten met als motto “Er op uit” kunnen worden onderverdeeld 
in binnen- en buitenactiviteiten.
De spel-o-theek, braintrainers en “Zonnehuis in beweging”zijn typische activiteiten 
voor de wintermaanden; de overige projecten zijn buitenactiviteiten.

In totaal is over deze jaren € 70.462 besteed, als volgt onderverdeeld:
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Omschrijving project 

Spel-o-theek 7.708

Braintrainers 13.138

(Bewegwijzering) wandelroutes 6.494

Huur Fietsjoe en huifkartochten 22.596

Aanpassing binnenwandelplaats 16.026

Het Zonnehuis in beweging 4.500

Totaal 70.462

4.Voortzetting activiteiten

De economische situatie en overheidsmaatregelen op het gebied van ouderenzorg 
hebben de afgelopen jaren een negatieve invloed gehad op de hoogte van donaties 
van particulieren. Ondanks de pogingen is het bestuur er niet in geslaagd om 
voldoende financiële middelen cq. sponsors op langere termijn te vinden voor 
nieuwe projecten en het onderhouden van de bestaande. 

Op grond van het voorgaande heeft het bestuur besloten om in overleg te treden met 
het bestuur van het Zonnehuis over de ontstane situatie en de activiteiten met ingang 
van 2017 voorlopig op te schorten.

Zwolle, 13 februari 2019

4



Financieel overzicht over 2018 (bedragen in €)

2016 2017 2018

Donaties en vrijwillige bijdragen 2.793 658 674

Sponsorbijdragen 2.500

Rentebaten voorgaande jaren

Overige wervingsacties

Totaal inkomsten 5.293 658 674

Braintrainers 2.475

Fietsjoe, huifkartochten, etc. 3.692

Beestenboel 533

Overige kosten 254 221 578

Totaal uitgaven 6.955 221 578

Banksaldi per 1 januari 5.914 4.252 4.689

Banksaldi per 31 december 4.252 4.689 4.785

5



Toelichting op het financieel overzicht over 2018

Voor zover voor een beter inzicht noodzakelijk volgt onderstaand een nadere 
toelichting op de in het financieel overzicht vermelde posten.

Gezien de fluctuaties in de uitgaven ten behoeve van de projecten zijn de 
vergelijkende cijfers van de twee voorgaande jaren opgenomen.

1,1 Donaties en vrijwillige bijdragen

De specificatie van de donaties en bijdragen luidt als volgt (bedragen in  €):

2016 2017 2018

Donaties 220 400 250

Fooienpot Zonnehuis

Legaten 2449

Opbrengst vetten 124 258 424

2.793 658 674

In 2015 is overeenstemming bereikt over de verdeling van de fooienpot   van het 
restaurant en de opbrengst van afgewerkt frituurvet.

Het onder legaten opgenomen bedrag betreft door erfgenamen gemelde en 
overgemaakte testamentaire toezeggingen.

1.2 Sponsorbijdagen

De specificatie van de sponsorbijdragen luidt als volgt (bedragen in  €):

2016 2017 2018

Stichting De Gasthuizen 2.500

2.500 0 0

De ontvangsten van Stichting De Gasthuizen betreffen bijdragen in de kosten van de 
aanschaf en onderhoud braintainers. 
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1.3 Overige kosten

De overige kosten betreffen bankkosten en contributie Kamer van Koophandel.
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