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1.1 Algemeen 

1.1.1 Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 

De stichting is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam 

ingeschreven onder nummer 34134902. De statutaire naam van de stichting luidt: Ingeborg Douwes 

Stichting en is statutair gevestigd te Amsterdam. De rechtsvorm is de vorm van een stichting. 

1.1.2 Omschrijving van de doelstelling 

De Ingeborg Douwes Stichting is een initiatief dat op 22 mei 2000 is opgezet met als doel het werven 

van fondsen en middelen ter ondersteuning van psychosociale zorg aan patiënten en hun families 

die worden geconfronteerd met de ziekte kanker in de breedste zin van het woord. 

Doelstellingen zijn: 

het werven van fondsen en middelen om daarmee initiatieven te kunnen steunen die gericht zijn op 

de hulpverlening en begeleiding van kankerpatiënten en hun naasten door middel van psychosociale 

zorg. Deze zorg richt zich op de kwaliteit van leven voor de gehele mens, voor zowel lichaam als 

geest. De steun aan het Ingeborg Douwes Centrum betreft de eerste prioriteit van de stichting. 

Tevens is het uitdrukkelijke streven van de stichting om haar financiële basis zodanig uit te breiden, 

dat zij naast de directe steun aan het IDC ook ondersteuning kan verlenen aan dergelijke initiatieven 

op het gebied van psychosociale zorg elders in het land. 

Daarnaast richt de stichting zich op projecten met als doel het belang en de bewustwording van de 

psychosociale zorg te vergroten en in brede kring onder de aandacht te brengen, zoals het 

financieren van studies om de bewijslast voor dit onderdeel van het zorgstelsel te onderbouwen. 

1.1.3 Samenstelling van het bestuur, Raad van Toezicht en directie 

Aan het eind van het verslagjaar 2017 was de samenstelling van het bestuur als volgt. 

Voorzitter : de heer E.J.M. Douwes 

Secretaris : de heer A.G.M. Hoogeveen 

Penningmeester : de heer J.J.L. Schmidt 

Lid : mevrouw O.C.A.M. Douwes 

Raad van Toezicht: 

Voorzitter : de heer P.P.A. Beerkens 

Lid : de heer A.A.G. Fluitman 

Directie : de heer B.F.M. Botram 

1.1.4 Statutenwijziging 

Gedurende het verslagjaar zijn de statuten gedurende het verslagjaar niet gewijzigd. 
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1.2 Activiteiten en financiële positie 

 

1.2.1 Activiteiten van financieel belang 

 

De Ingeborg Douwes Stichting (IDS) is reeds 17 jaar actief op het terrein van de psychosociale zorg 

voor mensen met kanker en hun naasten.  

 

De stichting heeft verder de volgende bijdragen c.q. ondersteuningen geleverd: 

 

 toekenning van de jaarlijkse bijdrage van € 40.000 ter financiering van de exploitatietekorten 

van het Ingeborg Douwes Centrum, een afdeling van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis te 

Amsterdam; 

 voorbereidend werk aan ons nieuwe speerpunt ‘het Nationaal meld- en actiepunt’ voor 

psychosociale ondersteuning; 

 vergroting van de bewustwording bij het grote publiek van het bestaan van deze vorm van zorg, 

met als doel te helpen het bestaande taboe op te heffen en inzichtelijk maken wat de 

werkelijke behoefte van de mensen met kanker is; 

 het samen mèt de sector stimuleren en faciliteren vàn de sector om de bestaande knelpunten 

op te lossen. 

 

1.2.2 Kengetallen 

 

     2017  2016 

     %  % 

Bestedingspercentage  

Totaal van de bestedingen aan de doelstelling in een  

percentage van het totaal van de baten.   963,9%  822,4% 

 

Percentage wervingskosten 

Wervingskosten uitgedrukt in een  

percentage van de som van de geworven baten.  91,9%  56,9% 
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1.2.3 Beleid kosten en methoden fondsenwerving 

 

Het beleid zal er altijd op gericht zijn de kosten van de fondsenwerving tot het uiterste te beperken 

en indien mogelijk geheel kostenvrij te laten zijn gezien het belangrijke doel van de stichting. 

 

1.2.4 Beleid met betrekking tot omvang en functie van reserves en fondsen 

 

De stichting heeft er altijd naar gestreefd om ieder jaar weer nieuwe fondsen aan te trekken. Dit is 

echter niet eenvoudig omdat er steeds meer goede-doelenorganisaties een beroep doen op 

verstrekkers van deze fondsen waardoor er veelal in eenzelfde vijver wordt gevist. Het is van groot 

belang dat de stichting zich op dit gebied meer gaat profileren en onderscheiden. 

 

1.2.5 Beleggingsbeleid 

 

Het bestuur van de stichting draagt de uitvoering van de beleggingsrichtlijn op aan de voorzitter en 

de penningmeester. Elk kwartaal wordt aan het gehele bestuur verslag uitgebracht over het resultaat 

van het beheer en de beleggingen en het daarbij gevoerde beleid, aan de hand van de daartoe door 

de bank verstrekte overzichten. Bij de jaarlijkse vaststelling van de jaarrekening (balans en staat 

van baten en lasten) dient verantwoording te worden afgelegd over het gevoerde beleggingsbeleid 

en dient het bestuur haar goedkeuring hierover uit te spreken. 

 

 Het beheer van het eigen vermogen en de middellange schulden wordt uitbesteed aan een 

professionele vermogensbeheerder. In het eerste kwartaal van 2017 is in overleg met deze 

beheerder besloten om de effectenportefeuille te liquideren. De afname van het eigen 

vermogen en het daaraan verbonden risico op lange termijn rechtvaardigen dit besluit. 

 Elke vorm van vermogensaangroei wordt belegd zoals het eigen vermogen. 

 

1.2.6 Vrijwilligersbeleid 

 

Dit beleid was tot op heden geen factor van betekenis gezien de omvang van de stichting. Dit zal 

veranderen als gevolg van de aandachtsgebieden van de stichting in de loop van de komende jaren. 

Dan zal ook op dit onderdeel separaat beleid ontwikkeld moeten worden. 

 

1.2.7 Communicatiebeleid met belanghebbenden 

 

Het beleid op dit terrein is altijd onderdeel geweest van het handelen van alle leden van het bestuur 

van de stichting door gebruik te maken van hun eigen netwerken. Met de verandering zoals 

voorgenomen zal ook op dit terrein een separaat beleid ontwikkeld dienen te worden met hulp van 

professionals met ervaring in de charitatieve sector. Er is veelvuldig contact met belangengroepen 

en specialisten binnen de psychosociale zorg sector.  
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1.3 Informatie over het bestuur en directie 

 

1.3.1 Taak en werkwijze van het bestuur en directie 

 

Het bestuur en de directie hebben de taken die samenhangen met de werkzaamheden van de 

stichting op een wijze gestructureerd conform de daartoe geldende regels voor goed bestuur en 

Governance. 

 

1.3.2 Bezoldigings- en vergoedingenbeleid 

 

Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding in welke zin dan ook. Alle bestuursleden leveren 

hun werk volledig pro deo. Met andere woorden er worden door de bestuursleden geen gelden of 

andere vergelijkbare ontvangsten genoten. 

 

1.3.3 Wijze benoemen en zittingsduur bestuur 

 

Het bestuur wordt telkens benoemd voor een periode van 4 jaar volgens een vast rooster van 

aftreden. Op de betrokken datum wordt de eventuele herbenoeming overwogen. 

 

1.3.4 Nevenfunctie bestuursleden en lid Raad van Toezicht 

 

De heer E.J.M. Douwes  : Raad van Advies IPSO 

   : Bestuurslid van de Architekt Anton J. Joling Stichting 

   : Bestuurslid van Art Breda kunstbeurs 

 

De heer J.J.L. Schmidt  : Voorzitter bestuur Stichting Uithoorn in bedrijf 

   : Commissaris Bieglo GmbH KG Hamburg 

 

De heer P.P.A. Beerkens  : Voorzitter Coördinatiegroep Orgaandonatie (CGOD) 

   : Lid Raad van Toezicht Nederlandse Transplantatie  

     Stichting 

   : Voorzitter Stichting Stem in de Stad, Haarlem 

 

De heer A.A.G. Fluitman : Voorzitter EK Atletiek 2016 Amsterdam 

   : Voorzitter Alzheimer Stichting VUMC 

  : Voorzitter Singer Laren 

  : Vice voorzitter NCWT/NEMO 

  : Lid RVT CompagnieTheater Amsterdam 
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1.4 Risicoparagraaf 

 

Het belangrijkste risico van de stichting betreft het financiële risico. Indien niet op al te korte 

termijn de belangrijkste doelstellingen worden gerealiseerd en de fondsenwerving niet op het 

gewenste niveau wordt gebracht zullen maatregelen getroffen moeten worden. Het bestuur heeft 

hiertoe een plan opgesteld zodat tijdig en duidelijk deze maatregelen in kunnen gaan. 

 

1.5 Toekomstparagraaf 

 

In 2018 continueren wij de primaire ondersteuning aan het Ingeborg Douwes Centrum. Met name de 

afgelopen jaren is dit centrum uitgegroeid tot één van de belangrijkste psycho-oncologische centra 

van Nederland.  

 

De Stichting Marathon 365 (run-against-cancer) is in 2014 opgegaan in de Ingeborg Douwes Stichting. 

Deze samenvoeging gaf de mogelijkheid om slagvaardig te starten met het ontwikkelen van een 

meld- en vertelpunt voor psychosociale zorg.  

 

Na goedkeuring in 2014 door het Ingeborg Douwes Stichting-bestuur is in 2015 ‘Nationaal Meld- en 

Vertelpunt Kanker 365’ in al haar facetten uitgewerkt tot een gedetailleerd projectplan. 

 

Mede vanwege de toespitsing op het Speerpunt 24/7 zijn onvoldoende activiteiten op het gebied van 

fondsenwerving ontplooid. 

Helaas is echter gebleken dat de realisatie van dit speerpunt een te lange looptijd heeft. Daarom is 

in 2017 besloten om deze ontwikkeling een lagere prioriteit toe te kennen. Mede als gevolg hiervan 

heeft de directeur in goed overleg zijn functie neergelegd en zet hij per 1 oktober 2017 als 

beleidsmedewerker gedurende twee dagen per week zijn werkzaamheden voor de stichting voort. 

Hierbij zal de fondsenwerving de hoogste prioriteit hebben. In 2018 wordt een 

fondsenwerfevenement gepland waarbij de opbrengst ten goede zal komen aan het realiseren van 

een 24/7 Meld- en Vertelpunt Kanker. 

 

De stichting blijft activiteiten richten op het voor iedereen bereikbaar maken van de psychosociale 

zorg, door bijvoorbeeld dit onderdeel te laten zijn van het zorgpakket. 

 

In 2017 is mevrouw Olivia Douwes toegetreden tot het bestuur. Met haar komst wordt verjonging van 

het bestuur gerealiseerd en als dochter van de naamdraagster van de stichting is haar natuurlijke 

betrokkenheid groot.  

De heer Paul Beerkens heeft besloten om zijn functie als voorzitter van de Raad van Toezicht neer 

te leggen. Hij heeft zich gedurende 12 jaar als bestuurslid en de laatste drie jaren als voorzitter van 

de Raad van Toezicht met veel enthousiasme, en betrokkenheid voor de stichting ingezet. Daarvoor 

is het bestuur hem grote dank verschuldigd.  

Het verheugt het bestuur dat de heer Michel Rudolphie bereid is gevonden om de vacante functie in 

de Raad van Toezicht te gaan invullen. De heer Rudolphie was voorheen bestuurder en algemeen 

directeur bij het Koningin Wilhelmina Fonds. 
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1.6 Verslag toezichthoudend orgaan 

Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Ingeborg Douwes Stichting en de algemene 

gang van zaken. Minimaal 3 keer per jaar komen het bestuur en de directie bijeen met de Raad van 

Toezicht. Het afgelopen jaar is de Raad van Toezicht regelmatig aanwezig geweest bij de 

vergaderingen van het bestuur. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning of 

salaris; ze mogen wel reiskostenvergoeding vragen. 
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2. JAARREKENING 2017
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2.1  Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 

ACTIVA 31-12-2017 31-12-2016

€ € 

Vaste activa 

Financiële vaste activa 2.7.1 

Effecten 5.551 340.711 

Vlottende activa 

Vorderingen 2.7.2 

Pensioen - 1.273

Overige vorderingen en activa 6.500 157

Liquide middelen 2.7.3 389.608 186.189 

Totaal activa 401.659 528.330 

PASSIVA 31-12-2017 31-12-2016

€ € 

Reserves  

Continuïteitsreserve 2.7.4 80.000 80.000 

Bestemmingsreserves 2.7.5 270.578 379.648 

350.578 459.648 

---------------  --------------- 

Kortlopende schulden 

Belastingen 1.598 2.482 

Pensioen 3.229 - 

Overige kortlopende schulden 2.7.6 46.254 66.200 

51.081 68.682 

---------------   --------------- 

Totaal passiva 401.659 528.330 
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2.2  Staat van baten en lasten 

 Realisatie   Begroting  Realisatie 

     2017      2017      2016 

€ € € 

BATEN 

Baten van particulieren 2.8.1 6.667 7.278 

Baten van andere organisaties- 2.8.2 2.750 8.300 

zonder-winststreven 

Som van de geworven baten 9.417 100.000 15.578 

Totaal baten 9.417 100.000 15.578 

LASTEN 

Besteed aan doelstellingen 

Bijdragen psychosociale zorg 2.5 25.897 45.000 61.603 

Ontwikkeling meld- en vertelpunt 2.5 64.876 152.775 66.510 

Projecten 2.5 - 15.000 - 

90.773 212.775 128.113 

---------------  ---------------   --------------- 

Wervingskosten 

Wervingskosten 2.5 8.650 9.270 8.868 

--------------- ---------------   --------------- 

Beheer en administratie 

Kosten van beheer en administratie 2.5 22.659 23.905 22.770 

---------------   ---------------  --------------- 

Totaal lasten 122.082 245.950 159.751 

Saldo voor financiële baten en lasten -112.665 -145.950 -144.173

Saldo financiële baten en lasten 2.8.3 3.595 17.000 5.786 

Saldo van baten en lasten -109.070 -128.950 -138.387
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2.3 Resultaatbestemming 

  Realisatie   Realisatie 

     2017      2016 

€         € 

Resultaatbestemming reserves 

Continuïteitsreserve - - 

Bestemmingsreserves -109.070 -138.387

Totaal -109.070 -138.387
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2.4 Kasstroomoverzicht 

 

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de geldmiddelen die gedurende het verslagjaar beschikbaar 

zijn gekomen en in het benutten van die geldmiddelen in hetzelfde verslagjaar. 

 

            2017        2016 

          

              €          € 

 

Totaal baten      9.417  15.578 

Totaal lasten      122.082  159.751 

          

Exploitatieresultaat      -112.665  -144.173 

Financiële baten en lasten      3.595  5.786 

          

Cash-flow      -109.070  -138.387 

      ---------------  --------------- 

 

Mutaties in: 

Effecten      335.160  114.986 

Overige vorderingen en activa      -6.343  250 

Belastingen      -884  64 

Pensioen      4.502  -28.626 

Overige kortlopende schulden      -19.946  48.793 

          

       312.489  135.467 

      ---------------   --------------- 

Totale kasstroom      203.419  -2.920 

          

 

Saldo liquide middelen begin      186.189  189.109 

Totale kasstroom      203.419  -2.920 

          

Saldo liquide middelen eind      389.608  186.189 
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2.5 Overzicht lastenverdeling 

Bestemming   

  Doel- 

  stelling 

  Psycho-  Beheer-   

   sociale Wervings- en admi-   Totaal  Begroot   Totaal 

Lasten     zorg  kosten nistratie  2017     2017   2016 

       €     €      €      €  €  € 

Subsidies/bijdragen 2.9.1  25.897 - - 25.897 143.250 61.603 

Personeelskosten 2.9.2  64.876 8.650 12.975 86.501 92.700 88.680 

Algemene kosten 2.9.3  - - 9.684 9.684 10.000 9.468 

Totaal lasten 90.773 8.650 22.659 122.082 245.950 159.751 

Doelbestedingspercentage van de baten 

Bestedingen aan doelstellingen/totale baten 963,9% 822,4% 

Doelbestedingspercentage van de lasten 

Bestedingen aan doelstellingen/totale lasten 74,4% 80,2% 

Percentage wervingskosten 

Wervingskosten/som van de geworven baten 91,9% 56,9% 

Percentage beheer en administratie 

Kosten beheer en administratie/totale lasten 18,6% 14,3% 
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2.6 Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat  

 

2.6.1 Algemene grondslagen 

 

De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn C2 voor “Kleine fondsenwervende organisaties” 

van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Doel van deze Richtlijn is inzicht te geven in de kosten van 

de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeenge-

bracht zijn. De jaarrekening is opgesteld in euro’s.  

 

2.6.2 Vergelijkende cijfers 

 

Stelselwijziging als gevolg van toepassing nieuwe Richtlijn C2 

 

Als gevolg van de implementatie van de nieuwe Richtlijn C2 zijn in de jaarrekening 2017 de volgende 

wijzigingen verwerkt: 

 

- de presentatie van de staat van baten en lasten is gewijzigd conform het nieuwe model van 

Richtlijn C2. De aanpassingen hebben geen impact op de omvang van de reserves en fondsen en 

het saldo van baten en lasten. De aanpassingen hebben met name gevolgen gehad voor de 

presentatie van de baten (nieuwe indeling naar de aard van de gever). 

 

De cijfers over 2016 zijn waar relevant aangepast om vergelijkbaarheid met het verslagjaar mogelijk 

te maken. 

 

2.6.3 Verbonden partijen 

 

Ingeborg Douwes Centrum. 

 

Grondslagen van waardering 

 

2.6.4 Algemene grondslagen van waardering 

 

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde 

kostprijs. 

 

2.6.5 Effecten 

 

De effecten worden gewaardeerd tegen beurswaarden per 31 december.  

 

2.6.6 Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva 

 

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen 

geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens 

oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. 

 

Subsidieverplichtingen zijn opgenomen op basis van een besluit ter zake, welke schriftelijk is 

kenbaar gemaakt aan de ontvanger van de subsidie. 
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2.6 Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat (vervolg) 

 

2.6.7 Reserves en fondsen 

 

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de stichting. Door het bestuur kunnen doelreserves 

worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel. 

 

Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor 

deze ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende donaties en 

andere fondsen. 

 

Grondslagen van resultaatbepaling 

 

2.6.8 Algemene grondslagen van resultaatbepaling 

 

Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere 

aan het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderings-

grondslagen. 

 

2.6.9 Baten 

 

De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten. 

 

Nalatenschappen worden opgenomen in het verslagjaar waarin de omvang van de nalatenschap be-

trouwbaar kan worden vastgesteld, derhalve indien de betaling is aangekondigd. Voorschotten wor-

den verantwoord in het boekjaar waarin zij worden ontvangen.  

 

2.6.10 Lasten 

 

Lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende bestedingen. 

 

2.6.11 Personeelsbeloning 

 

Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze verschuldigd 

zijn, in overeenstemming met de arbeidsovereenkomsten. 

 

De stichting heeft aan haar personeel een pensioen toegezegd op basis van middelloon. De pensi-

oenregeling is ondergebracht bij het pensioenfonds Zorg en Welzijn. In de jaarrekening wordt de 

jaarlijkse pensioenpremie als last verantwoord. 
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2.6 Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat (vervolg) 

 

Voor per balansdatum nog niet betaalde premies wordt een schuld opgenomen. De risico’s voor 

prijsindexatie en beleggingsrendement kunnen mogelijk leiden tot aanpassing van de toekomstige 

bijdragen aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Deze risico’s komen niet tot uitdrukking in een in 

de balans opgenomen voorziening. In geval van een tekort bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn 

heeft de stichting geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen anders dan toekomstig 

hogere premies. 

 

Momenteel is sprake van een tekort in het pensioenfonds PFZW. Het fonds heeft een dekkingsgraad 

van 101,1% ultimo 2017 (2016: 90,1%). PFZW heeft in maart 2017 een geactualiseerd herstelplan 

ingediend uitgaande van de financiële situatie ultimo 2016. Volgens dat plan kan PFZW in het jaar 

2026 voldoen aan de wettelijke eisen voor de reserves. De dekkingsgraad die PFZW dan bereikt moet 

hebben bedraagt 124,3%. Ieder jaar wordt het plan geactualiseerd en ter goedkeuring voorgelegd 

aan DNB. 

 

2.6.12 Kostentoerekening 

 

Kostentoerekening vindt plaats middels de directe methode. 

 

De volgende kostensoorten worden als volgt nader verdeeld over de bestedingscategorieën. 

 

Kostensoort  Toerekening 

 

Promotiekosten  100% aan wervingskosten 

Personeelskosten  75% aan de doelstelling, 10% aan wervingskosten en 15% aan 

  beheer en administratie 

Bestuur  100% aan beheer en administratie 

Kantoor- en algemene kosten 100% aan beheer en administratie 
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2.7  Toelichting op de balans per 31 december 

 

ACTIVA 

 

VASTE ACTIVA 

 

2.7.1 Effecten 

                     2017        2016 

            

                      €           € 

 

Saldo per 1 januari        340.711  455.696 

Aankopen        24.149  143.176 

Verkopen        -362.102  -264.449 

Gerealiseerde koersresultaten       -  1.006 

Ongerealiseerde koersresultaten       2.793  5.282 

            

Saldo per 31 december       5.551  340.711 

            

 

Ontvangen dividenden worden verantwoord via de staat  

van baten en lasten. 

 

VLOTTENDE ACTIVA 

               31-12-2017   31-12-2016 

            

                      €          € 

2.7.2 Overige vorderingen 

 

Te ontvangen rente     -  158 

Nog te ontvangen bedragen     6.500  - 

          

       6.500  158 

          

 

2.7.3 Liquide middelen 

 

ABN AMRO Bank, rekening-courant     5.478  111.171 

ABN AMRO Bank, spaarrekening     130  128 

ABN AMRO Bank, vermogenbeheerrekening     -  74.798 

ABN AMRO Bank, charitas spaarrekening     384.000  92 

          

       389.608  186.189 

          

 

De liquide middelen zijn vrij opneembaar. 
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2.7  Toelichting op de balans (vervolg) 

 

                    2017        2016 

            

                      €           € 

PASSIVA 

 

2.7.4 Continuïteitsreserve 

 

Saldo per 1 januari  80.000  80.000 

Mutatie volgens resultaatbestemming  -  - 

        

Saldo per 31 december   80.000  80.000 

        

 

De continuïteitsreserve wordt gevormd voor dekking van risico’s  

op korte termijn en om zeker te stellen dat ook in de toekomst  

aan verplichtingen kan worden voldaan.  

 

2.7.5 Bestemmingsreserves 

 

Saldo per 1 januari  379.648  518.035 

Mutatie volgens resultaatbestemming  -109.070  -138.387 

        

Saldo per 31 december   270.578  379.648 

        

 

                   vrijgevallen/ 

        Saldo  toegevoegde    bestede       Saldo 

    01-01-2017     reserves     reserves   31-12-2017 

          

           €           €           €           € 

 

Ingeborg Douwes Centrum  80.000  -  -40.000  40.000 

Ingeborg Douwes Prijs  10.000  -  -  10.000 

Meld- en vertelpunt psychosociale zorg  89.080  -  -64.876  24.204 

Projecten   193.432  -  -23.547  169.885 

Projecten Ingeborg Douwes Centrum  -  16.603  -  16.603 

Jeanneke 50   4.536  -  -  4.536 

Pluk de dag   2.600  2.750  -  5.350 

           

    379.648  19.353  -128.423  270.578 

           

 

Bestemmingsreserves zijn door het bestuur bepaald en betreffen geen verplichting. 
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2.7 Toelichting op de balans (vervolg) 

 

               31-12-2017   31-12-2016 

            

                      €          € 

2.7.6 Overige kortlopende schulden 

 

Accountantskosten      2.287  3.630 

Reservering vakantiegeld     767  3.021 

Nog te betalen personeelskosten     437  - 

Beheerloon effectenportefeuille     -  850 

Bijdrage Ingeborg Douwes Centrum     40.000  56.603 

Overlopende passiva     2.763  2.096 

          

       46.254  66.200 
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2.8  Toelichting op de baten 

 

      Realisatie    Begroting    Realisatie 

          2017        2017        2016 

          

             €           €           € 

BATEN 

 

2.8.1 Baten van particulieren 

 

Donaties en giften     2.667    7.278 

Nalatenschappen    4.000    - 

           

    6.667  -  7.278 

         

 

2.8.2 Baten van andere organisaties-zonder-winststreven 

 

Donaties en giften     2.750  -  8.300 

         

 

Van de ontvangen giften in 2017 is € 2.750 (2016:  

€ 7.600) bestemd voor Pluk de dag. Daarnaast is in  

2016 € 4.536 ontvangen inzake Jeanneke 50. De  

overige donaties en giften zijn algemeen. 

 

2.8.3 Financiële baten en lasten 

 

Dividenden beleggingen   841    5.241 

Gerealiseerde koersresultaten   -    1.006 

Ongerealiseerde koersresultaten   2.793    5.282 

Rente spaargelden   771    974 

Bewaarloon effecten en bankkosten   -810    -6.717 

           

    3.595  17.000  5.786 
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2.9  Toelichting op de lasten 

 

      Realisatie    Begroting    Realisatie 

          2017        2017        2016 

          

             €           €           € 

LASTEN 

 

2.9.1 Subsidies en bijdragen 

 

Ingeborg Douwes Centrum    40.000    40.000 

Bijdrage kosten secretaresse    -16.603    16.603 

Bijdrage Pluk de dag    -    5.000 

Bijdrage Showcase psychosociale oncologie   2.500    - 

           

    25.897  143.250  61.603 

         

 

2.9.2 Personeelskosten 

 

Lonen en salarissen  69.483    69.917 

Sociale lasten  9.639    9.661 

Pensioenlasten  5.911    7.302 

Overige personeelskosten  1.468    1.800 

          

   86.501  92.700  88.680 

          

 

Het gemiddeld aantal werknemers gedurende het 

boekjaar 2017 bedroeg 1,0 (2016: 1,0). 

 

2.9.3 Kosten beheer en administratie 

 

Accountantskosten  4.506    5.308 

Verzekeringen  605    605 

Overige algemene kosten  4.573    3.555 

          

   9.684  10.000  9.468 

          

 

De bestuursleden ontvangen geen vergoedingen. 
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2.10  Ondertekening 

 

Vastgesteld en goedgekeurd te Bussum, _________________________. 

 

 

 

  

De heer E.J.M. Douwes 

Voorzitter 

 

 

   

De heer A.G.M. Hoogeveen 

Secretaris 

 

 

   

De heer J.J.L. Schmidt 

Penningmeester 

 

 

   

Mevrouw O.C.A.M. Douwes 

Bestuurslid 

 

 

   

De heer A.A.G. Fluitman 

Voorzitter Raad van Toezicht 
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3. OVERIGE GEGEVENS 

 

  



Alphen aan den Rijn, 04-01-2016
Kenmerk: Fake tekst

Geachte heer/mevouw, 

Soluptat quo magnat faccae. Itatiatemped milles pa qui demporest etur? Sitiatem num iume 
volorro illupie ndant, es et eos dolorum as int la corro errunt.

Us dolendae et et incte solorectus estium fugiatque pore nonsequ atetur mos dipiste mporum 
harchil ipsam exere optaspelest est, il inullitem etur aut eum evenit quia sin nos doluptatem ipsus 
a eos sum sum re nos et aspe pro verumet rem quia alissimet, cus volut aut ame de nim et etur 
maximus, quiatur magnim que modiciam eum am esedis res re magnis volecea vendi des doluptat 
volorer .

cipsunt mintiis invel erum re la sinietur, non rem re occulparumet ilignatur? Atus aditae laborest 
quis si doluptatur molende stionseque optatquam si doluptiatior am, cus, aut exeItatur rem auda 
que poribus et etur cus con rerchil intorpore comnis iuntiore experiatur mo cum id magnit quo be-
ratus simint volupie ndipsunt eni odit as pos et eaquat accat la sunti cullupi endipsa nietur sequis 
ma seque expero cusdae. Ute naturis acea nobis aut ipsus.

Evellore sum et aute et maximinvel ium cuscimusciet ad miliqui accusapedit, simint am qui ten-
derc iliquat enihillabo. Ugiasped quiassit recum qui delendem eum faccabo rerfero excea sam, 
solorest vollor solorrovidenime pliam, vitatiur sollaborem. Aqueniae reic te oditat.
Ma incitius dolupidem non nectatibus sitatur moluptint idemporro eum nonesto torent, eos ut 
aperi antotat inulpa sit porecae porere volorem alisqui delent utectota nobis seque accumenis 
etur autatur maximen totation cullam et volore sint as eos evellatemo doluptat.

Udae. Ut ipictatur rem res est aut atur acerro et aut mo quod quis dolo initis pratque pre et que 
verunt que nis uteceribero evel magnimu sciatiur, corro molupit quis quidit aut ex et volorrorum 
rem haritem cum quia quam di con re sus in pliquam voluptata delique nihilla boratur sunt quae. 
Elecest, siminctota pa corum dolupta quis il ipsam quia plation porum faceperatur sinia numet. 

Correspondentie
Postbus 2150
2400 CD 
Alphen aan den Rijn 

0172 - 750 175
info@withaccountants.nl 
www.withaccountants.nl
@withaccountants 

IBAN NL71 INGB 0667 8301 62 
KvK 28112484
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Ingeborg Douwes Stichting 

Stadhouderskade 40 

1071 ZD  AMSTERDAM 

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT 

Aan: het bestuur van de Ingeborg Douwes Stichting 

De jaarrekening van de Ingeborg Douwes Stichting te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van 

de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de staat 

van baten en lasten over 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere

een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor ac-

countants geldende Standaard 4410, ‘Samenstellingsopdrachten’. Op grond van deze standaard wordt 

van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in over-

eenstemming met Richtlijn C2 voor 'Kleine fondsenwervende organisaties' van de Raad voor de Jaarver-

slaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en 

financiële verslaggeving toegepast. 

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons

alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de 

daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verant-

woordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de 

jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van 

de Ingeborg Douwes Stichting. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd 

die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de 

getrouwheid van de jaarrekening. 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante 

ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere 

gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vak-

bekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met 

de door u verstrekte gegevens. 

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwij-

zen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring. 

Was getekend te Sliedrecht, 24 mei 2018. 

WITh accountants B.V. 

P. Alblas RA
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Begroting 2018 

 

            Begroting     Realisatie         Begroting 

            2018        2017       2017 

            

             €           €          € 

BATEN 

 

Baten van particulieren      6.667   

Baten van andere organisaties-      2.750   

zonder-winststreven 

            

Som van de geworven baten    150.000  9.417  100.000 

            

Totaal baten      150.000  9.417  100.000 

          

 

LASTEN 

 

Besteed aan doelstellingen 

Bijdragen psychosociale zorg    45.000  25.897  45.000 

Ontwikkeling meld- en vertelpunt    27.000  64.876  152.775 

Projecten    15.000  -  15.000 

            

       87.000  90.773  212.775 

      ---------------  ---------------  --------------- 

Wervingskosten 

Wervingskosten    3.600  8.650  9.270 

      ---------------  ---------------  --------------- 

Beheer en administratie 

Kosten van beheer en administratie     15.400  22.659  23.905 

      ---------------  ---------------   --------------- 

Totaal lasten      106.000  122.082  245.950 

          

 

Saldo voor financiële baten en lasten   44.000  -112.665  -145.950 

Saldo financiële baten en lasten    -  3.595  17.000 

            

Saldo van baten en lasten     44.000  -109.070  -128.950 

          

 

 

 




