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VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Voorwoord
Het joor 2018 is het derde joor woorin Villo Pordoes heeft gedrooid met een copociteil von
l2 woningen. Om dil mogelijk te moken is de omvong von het Vrijwilligersbestond in de
ofgelopen joren doorgegroeid noor lB0.
Als Voorzitler von de Rood vqn Toezicht woon ik regelmotig b'rjeenkomsten in de Villo bij.
Op bosis von eigen woornemingen kon ik bevestigen dot Villo Pordoes de beschikking heeft
over een grote groep buitengewoon gemotiveerde en betrokken Vrijwilligers. Het is voorol
oon hun inzet en grote ervoring te donken dol gosten oon het einde von hun vokonlieweek
opgewekt en vol nieuwe energie de Villo verloten en weer huiswoorts keren.
Omdot goede herinneringen ook posilieve energie noor de loekomst geven is in 2018, in olle
geledingen binnen de Villo, hel gesprek voorlgezet over de vroog hoe hel huidige concepl
von de Vokonlieweek verder kon worden verr'rjkl?
Het beste ontwoord dol hierop voorlopig kon worden gegeven, moet worden gezochl in de
virtuele verlenging von de vokontieweek, zoweloon de voorkonl ols oon de ochterkonl.
Moor ook in de verdieping von het concept. Uiteindel'rjk belekent een goede voorbereiding
op de vokonlieweek in de Villo dot er meer uil zo'n week kon worden gehoold. Wij noemen
deze onlwikkeling op weg noor intensivering, de Villo Dome.

Omdot er op dil momenl sproke is von een generotie ouders en kinderen die steeds hogere
eisen slellen oon digitole informotie in een virluele omgeving en hier ook gemokkel'rjk mee
om kunnen goon, ligt hier dus een mooioonknopingspunt. Het is onze strolegische keuze om
vonuit de tot nu loe bereikte bolons optimoolwendboor fe z'rjn binnen de veronderende
omgeving en om dit te blijven. Mel de mensel'ljke moot voorop. Wont Villo Pordoes is en blijfl
von en voor mensen. Bovengenoemde onlwikkelingen en de oonpok von Villo Pordoes is
inmiddels voslgelegd in een slrotegische visie op het primoir proces mel een b'rjbehorend
Fondsenwervingsplon ter finonciering von de exploitotie. Hiermee wos een begin gemookt in
2017 en in 20lB is dit proces met insfemming en tot volle levredenheid von de Rood von
Toezicht ofgerond. De reolisotie en implementolie von de Villo Dome zolin2019
ploolsvinden. Dil wordl ruim l8 joor nó de oprichling von Villo Pordoes, de grootste
uitdoging in het besloqn. De Rood von Toezicht zol dit proces met plezier doch ook kritisch
blijven volgen. Uiteindel'rjk z'rjn w'rj met de Vrijwilligers, de Voste Stqf en olle Sponsors von de
Villo op zoek noor de obsolute meerwoorde von deze onlwikkeling. Het ondezoek dot in
2019 stort noor de 'impoct' vqn een week Villo Pordoes op het hele gezin zol op veel von
onze vrogen ontwoord moeten geven.
Kootsheuvel,2l
Peler R'rjken
Voozitter Rqod von Toezicht
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DE ATGEMEEN DIRECTEUR

Over Villo Pordoes
Villo Pordoes veaorgt kosteloos een onvergelelijke vokontie voor ernstig zieke kinderen von 4
lot en mel l2 joor uit Nederlond. Het hele gezin beleefl er een onbezorgde week, wonl
notuurl'rjk z'ljn ouders, broers, zussen, opo's en omo's ook von horle welkom.
Villo Pordoes bestool uil l2 themqhuisjes helemool ingesleld op de wensen von kinderen, in
en rond de Villo is von olles te beleven. B'rj Villo Pordoes drooil hel om plezier! Een week long
doen wol je leuk vindl, ontdekken woor je goed in bent, mel hef gezin onlsponnen en
nieuwe vrienden moken. Villo Pordoes, door vergeet je ólles!
Villo Pordoes stool sinds 2000 in Kootsheuvel en is een uniek gebouw. Wot Villo Pordoes zo
bijzonder mookt, zljn de vrijwilligers, de donoteurs én de sponsoren. Donkz'rj deze loolste
groep is hel mogel'tjk om de goslen ol meer don l8 joor een grolis vokontie oon te bieden.
Doelslellingen
Sfichfing Exploitotie Villo Pordoes {"SEV"/
De stichling (KvK nummer: 180535ó2) heeft ten doel: het exploiteren en hel beheren von een
vqkontievillo woor kinderen mel een ernstige, vook levensbedreigende ziekle en hun gezin
een vokontie kunnen doorbrengen en voorts ol hetgeen met een en onder rechtslreeks of
zijdelings verbond houdt of doortoe bevorderl'rjk kon z'rjn, olles in de ruimsle zin von het
woord.
Stichfing F ondswerving Villo Pordoes (" SFV" )
De stichting (KvK nummer: 180535ó3) heeft ten doel: het werven von fondsen voor de
finonciering von de Stichting Exploitotie Villo Pordoes, gevestigd te Loon op Zond,
kontoorhoudende te 5l Z'l KW Koolsheuvel, Europoloon I en voorls ol helgeen met een en
onder rechtslreeks of zijdelings verbond houdt of doortoe bevorderl'rjk kon zijn, olles in de
ruimste zin von hel woord. De doelslellingen von Villo Pordoes z'rjn gerichl op:

l.

Kinderen en Gezinnen
Villo Pordoes biedt de juiste ofleiding en onlsponning oon het hele gezin met
tevreden gosten ols resultoot. Villo Pordoes honteert foelotingscriterio die door een
Medische Commissie getoetsl worden. Door regelmotig een tevredenheidsmeting
onder goslen uil le voeren, wordf getoetst of olles noor wens is.

2.

Orgonisolie en Vrijwilligers
Deeluitmoken von Villo Pordoes belekent deel uitmoken von een orgonisofie die
voorldurend in onlwikkeling is. De noomsbekendheid en hel oonlol oonmeldingen
vormen een groodmeter voor de ontwikkeling von Villo Pordoes. Villo Pordoes heeft
somenwerking én een prettige orgonisoliecultuur hoog in het voondelstoon en biedt
de Vosle Stof en Vrljwilligers olle ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei. Door
evoluolie- en voorlgongsgesprekken en het overleg met de Vrijwilligersrood ontstool
een goed beeld von de medewerkers- én vrijwilligerslevredenheid.
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Finonciên
Villo Pordoes is geheel ofhonkel'rjk von sponsoren en donoleurs en heeft ols
doelstelling om genoeg inkomen le verwerven om de exploitotie von de Villo te
bekosligen.

Risico's en Onzekerheden
Sfrofegie
Met hel oog op een reeds long bestoonde wochtl'rjst heeft Villo Pordoes beslolen in 20,l5
definilief zljn copocifeil uit le breiden von 8 noor l2 vokontiewoningen. Alle insponningen zijn
hierop in de ofgelopen joren gerichl. Besloten is in de loop von 2017 de slrotegische visie
voor de periode von 2018-2021 le ocluoliseren. Dit proces is inmiddels ofgerond. De
belongrljkste conclusies z'ljn dol Villo Pordoes wil groeien noor een grotere londelijke
noomsbekendheid zowel mel betrekking tot de oonmeldingen ols hel oontrekken von
nieuwe londelijke sponsoren. Tevens wordt gewerkt oon een meer eigen identiteit. Ook het
villo concept zol op onderdelen worden geìhnoveerd met behulp von digitolisering.

Operofionee/
De Vrljwilligers von Villo Pordoes z'tjn von grool belong voor de exploitotie von Villo Pordoes
De opgove is deze mensen zo te blijven moliveren en fociliteren dot doormee het
voortbestoon von de Villo vezekerd is.

Finoncieel
Villo Pordoes

is voor 100% ofhonkelijk von donolies en sponsorbijdrogen. Het is een
voorldurende uitdoging c.q. een risico joorlijks de benodigde middelen te kunnen
verweryen. Vonof 2O16is deze druk nog groler, omdot no de copociteitsuitbreiding de
exploiloliekoslen verder zijn loegenomen.

Wet- en regelgeving
Villo Pordoes slreeft er steeds noor om te voldoen oon de von toepossing z'rjnde wet- en
regelgeving. De kons dol er niet voldoon wordl oon wel- en regelgeving wordt beperkt door
hel werken mel interne procedures, syslemen en orgonisolorische mootregelen. Het geheel
von deze moolregelen zorgl ervoor dol een redel'rjke mote von zekerheid wordl verkregen
dot strotegische en operolionele doelslellingen worden gereoliseerd, dot de door de

onderneming verstrekle (finonciële) versloggeving belrouwboor
en regels worden nogeleefd.

is

en dot relevonle wetlen

Villo Pordoes voldoet in het verslogjoor oon een oonlol kwoliteilseisen welke door de diverse
erkenningsregelingen en keurmerken, onder ondere: ANBI, CBF en NOV, oon goede doelen
worden gesleld. ln 2018 is er sproke geweesl von een oonlol oonpossingen in de
erkenningsregeling von het CBF. Villo Pordoes heeft hieroon in 2018 op bosis von een
herloetsing wederom kunnen voldoen. HeT gool hierbij o.o. om de invoering von een

erkenningenpospoorl en de oonpossingen op de RJó50.
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Woor wil Villo Pordoes vqnof 2018 noqr loe?
ln de loop der joren heefl Villo Pqrdoes het profielvon de gosten zien veronderen. Dil geldl
zowelvoor de kinderen ols voor de ouders. De gosten z'rjn osserliever geworden, kritischer en
hebben vook een hogere verwochting von hun verblijf in de Villo don b'rjvoorbeeld l0 joor
geleden. Ook l.o.v. voorlichling en informotievooziening stellen z'rj hogere eisen en willen
deze vook sneller en digitool oongereikl krijgen. Ook de verbinding met het thuisfront, de

school en het werk worden onderhouden mel behulp von internel (WlFl) en smorlphones. ln
feite is dot in hun dogelijkse leven niel onders en willen z,rj deze lijn t'rjdens hun verblijf in Villo
Pordoes gewoon doorgetrokken zien. Villo Pordoes wilgroog prooctief op deze
ontwikkelingen inspelen en zoekf noor mogel'rjkheden om 'zoveel mogel'rjk uil het verblijf in
de Villo te holen'. De nieuwe mogel'rjkheden op het gebied von digitolisering bieden
hiervoor uitstekende konsen. Longs deze weg kon hel concept von hel 'verblijf von een
week' worden verlengd. Dit kon zowel oon de voorkonl von het verbl'ljf, dus voorofgoond
oon de komst. Moor ook no ofloop von het verbl'rjf, terug in de thuissituolie. De onderlinge
conloclen die kunnen worden gefocilileerd kunnen befrekking hebben op de gezinsleden
uit één gezin, moor ook op de gezinnen onderling die in diezelfde week in Villo Pordoes z'rjn

uitgenodigd. Deze onderlinge conlocten geven oon de voorbereiding op de vokontieweek
een nieuwe dynomiek. Hierdoor wordt het concept niet olleen verlengd, moqr ook ven'rjkt.
No ofloop von de week zol ook de onderlinge herbeleving en het opholen von
herinneringen veel inlenser zijn en longer doorwerken. Dit is de vernieuwing die Villo Pordoes
de Goslen de komende joren wil oonbieden. Uit enquêles en interviews is gebleken dof de
onderlinge contocten fussen de kinderen en de ouders von de diverse oonwezige gezinnen
een obsolule meerwoorde vormen voor hun verblljf in Villo Pordoes.
De wereld von Villo Pordoes zol dus in de loop von 2019 goon bestoon uit een fysieke én een
digitole wereld. De tíjdelijke 'bewoners' von de Villo krijgen een groter verhoql en een
omvongr'tjkere belevenis don ze tot nu toe hebben eryoren. Er ontsloot ols hel wore een Villo
Dome. Hierdoor reoliseren we onze doelstellingen beler, spelen we nog meer in op de
behoeflen von gezinnen en is Villo Pordoes kloor voor de komende 10 joor. De digilole en
fysieke wereld sluilen noodloos op elkoor oon, woordoor ze somen één geihtegreerd geheel
vormen. Door nieuwe toepossingen op het gebied von gomificolion en storytelling geven wlj
olle gosten iets mee wooryon wijde overtuiging hebben dot het de herinnering oon Villo
Pordoes positief zol versterken.

Orgonisolieslrucluur
Villo Pordoes bestool uit 2 slichtingen: Stichting Exploilotie en Stichting Fondswerving Villo
Pordoes. De Stichting Fondswerving genereerl de finonciële middelen door het werven von
fondsen, sponsoren en donoteurs en doneert de opbrengsten rechtstreeks oon de Slichting
Exploitotie díe de vokonlieweek inhoudel'rjk mogelijk moqkl. Beide stichtingen hebben
dezelfde Algemeen Directeur/Besluurder en dezelfde Rood von Toezichl. Conform de eisen
Reglemenl CBF-Erkenning Goededoelenorgonisoties houden de Rood von Toezicht en de
Algemeen Direcleur/Bestuurder von Villo Pordoes zich oon de volgende principes:

l. Scheiding der functies tussen besturen, loezicht houden en uitvoeren
2.Een oplimole besleding von de middelen, woordoor effectief en doelmotig wordt
gewerkl oon het reoliseren von de doelstelling
3. Het in stond houden von een optimole relotie met belonghebbenden
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(l)

A/gemeen Directe ur / Besf uurder
Het Bestuur von de stichting bestqot uit één notuurlijk persoon, z'rjnde de Algemeen
Direcleur. Deze wordt benoemd, geschorsl en onlslogen door de Rood von Toezichl. De
Algemeen Directeur heeft de dogelijkse leiding over Villo Pordoes. ln overleg met de Vqste
Stof en de Vr'tjwilligersrood stelt hijeen meerjorenplon op met doorin een visie op beleid en
meerjorendoelslellingen. Hijis veronlwoordel'rjk voor de uilvoering von dil meerjorenplon en
droogt zorg voor de evoluolie von de slrolegie en hel gevoerde beleid. Het meerjorenplon
vorml de bosis voor de joorplonnen. Deze worden joorlijks in juni geëvolueerd en geloelsl
oon de doelen von het meerjorenplon. Het Reglemenl Rood von Toezichl geefl oon welke
loken en bevoegdheden de Rood von Toezichl heeft. ln het Directiereglement stoot voor
welke besluilen von de Besluurder/Algemeen Directeur voorof inslemming nodig is von de
Rood von Toezicht.
Rood von Toezichl
De Rood von Toezicht bestoot uil v'rjf noluurl'ljke personen. De leden von de Rood von
Toezicht worden benoemd en ontslogen door de Rood von Toezichl. De Rood von Toezichl
houdt toezichl op het bestuursbeleid, het beleid vqn beide stichtingen, op de methoden
von fondsenwerving, of de fondsen conform de stoluten worden oongewend en of de
exploilotie op een tronsporonte en veronlwoorde wijze plootsvindt. De Rood besloot uit 5
notuurlljke personen die hun werk onbezoldigd uitvoeren, z'rj bekleden ollen een functie of
hebben deze bekleed, die relevont is om loe le kunnen treden lot de Rood von Toezicht
von Villo Pordoes. De leden von de Rood von Toezicht worden benoemd voor een lerm'rjn
von vier joor en kunnen vervolgens worden herkozen. lnlussen is de zillingsperiode von de
heer Godello t'tjdens de vergodering von de Rood von Toezicht op i8 december verlengd.
De heer Godello heeft oongegeven nog moximool 2 joor octief te willen zijn voor Villo
Pordoes.

Noqm

Funclie

Zitlinqslermiin

Peter Riiken

Voozitter

HenriGodello
Leon Verweii
MielBogoerts

Secreloris, Vostqoed & Focililoire zoken

3l december 2019
3l december2O2O
3l december 2O2O
3l december2O2O

Penninqmeesler
Juridische zoken, HRM en Medische
Commissie

Edwin von der Reiiden

Morketinq en Communicotie

3l december2O2l

De Rood von Toezichl heeft profielen voslgesleld voor hoor leden, zodot gewoorborgd is
dot verschillende porlefeuilles binnen de Rood z'rjn vertegenwoordigd.
Het gool hierbij om de volgende functies:
. Voozilter:profiel bestuurder, mel een goed nelwerk.
. Fínonciële portefeuillehouder: profielfinoncieelexperl.
. Juridische portefeuillehouder en HRM: profieljuridisch expert.
. Secreloris + portefeuillehouder roerend en onroerend goed: profiel generolisl.
. Morketing en communicolie porlefeuillehouder: morketing of communicotie expert
Binnen de huidige Rood von Toezichl z'rjn olle bovenstoonde portefeuilles ultimo 201B
vertegenwoordigd. Het 'Reglemenl Rood von Toezicht' geefl oon welke loken en
bevoegdheden de Rood von Toezichl heefl. ln het 'direcliereglement' slool voor welke
besluilen von de Bestuurder/Algemeen Directeur voorof inslemming nodig is von de Rood
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von Toezicht. Tevens heeft de Rood von Toezicht een 'klonkbordfunclie' voor de Algemeen
Direcleur. Om de ofslemming met hel Bestuur von Slichting Noluurpork de Efleling (SNE), de
initiotiefnemer en eigenoor von de grond en opstollen von Villo Pordoes, zo optimool
mogelijk Îe loten verlopen wordl nomens SNE oon de vergoderingen von de Rood von
Toezicht deelgenomen door een Auditor. Deze heefl geen stemrechl moor droogt wel b'tj
oon een soepele somenwerking lussen de diverse porlners. Deze rol wordt thons vervuld
door Mevrouw Drs. Anilo Schovemoker.
De Rood von Toezichl streeft noor minimool ó b'ljeenkomsten per kolenderjoor woorin de
slond von zoken von Villo Pordoes wordt besproken. lnput voor deze bljeenkomsten wordl
gevormd door:
. (Kwortool)ropportoges over de reolisolie von de doelstelling, de besteding von
middelen, de fondsenwerving en het functioneren von de orgonisotie
. Ropporloge von de Finonciële Audilcommissie
. Schriftelljke en mondelinge loelichtingen door de Algemeen Directeur; de Algemeen
Directeur/Besluurder neemt deel oon olle vergoderingen von de Rood von Toezicht
m.u.v. het deelwoorin zljn funclioneren wordl besproken.
Joorl'rjks

.
.
.
.

.
.

terugkerende onderwerpen op de ogendo von de Rood von Toezicht z'rjn
Goedkeuring finonciële meerjorenroming en begroling
Goedkeuring meerjorenplonnen enjoorplonnen
Beoordeling joorverslog en goedkeuring joorrekening
Evoluotie onderlinge somenwerking leden Rood von Toezichl en evoluotie
somenwerking Rood von Toezicht en Algemeen Directeur
Besprekingverslog FinonciëleAuditcommissie
Goedkeuring nieuwe ontwikkelingen e.d.

De vergoderingen von de Rood von Toezicht worden vostgelegd in notulen. Deze nolulen
worden toegezonden oon het CBF.
Bezoldigi ng Alge

mee

n Dírecte ur

De Rood von Toezicht voert een beloningsbeleid dot er op gericht

is een morktconforme
beloning oon te bieden die rechl doet oon de zwoorfe von de functie von de bestuurder,
doorb'rjrekening houdend met de vigerende moolschoppelljke normen en de Regeling
beloning direcleuren von goede doelenorgonisolies.
Gezien het feil dot bestuurder zijn von een orgonisolorisch kleine stichting ols Villo Pordoes
een meer don normole tljdsbesteding op zeer ofwijkende tijdstippen vergt, ocht de Rood
von Toezicht een zeer beperkt ( tüdelijk) hoger beloningsniveou ols opgenomen in de
genoemde beloningsregeling oonvoordboor.

CAO Recreofie vosfe rnedewerkers
Op de orbeidsvoorwoorden en - omslondigheden voor de voste medewerkers von Villo
Pordoes is de CAO Recreotie von loepossing.
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m missie/Risicobe/eid

Villo Pordoes kenl een oclief risicobeleid. Op hef gebied von bestuur is er een Finonciêle
Audilcommissie ingesleld en orgonisolie-breed wordt joorlljks een finonciële oudit
uitgevoerd. De Finonciële Audilcommissie besloot uil2leden von de Rood von Toezicht von
Villo Pordoes. Z|j houdt mede toezicht op de geldslromen binnen Villo Pordoes, houdl
toezichl op het functioneren von de Beleggings-Adviescommissie (BAC) en ropporteert
hierover oon de Rood von Toezichl.

8e/eggingsbe/eid
Villo Pordoes belegl hoor niet direcl benodigde middelen in goed-verhondelbore effecten
met een loog risico en voert een defensief beleggingsbeleid. Circo 85% von de middelen is
belegd in liquiditeiten of kwolileitsobligoties, circo 5% in sociool mootschoppelijke
beleggingsfondsen en circo 10%in oondelen. Regelmotig wordl geëvolueerd dol de
somenstelling von de beleggingsportefeuille voldoet oon het beleggingsstotuut.
Aonpossingen vrogen enige voorbereidingst'rjd.
8e/eggin gs o dvi esco m missie f BACJ
De Algemeen Direcleur slelt in overleg met de Rood von Toezicht een commissie
somen die bestoot uit 2 leden von de Rood von Toezicht, de Algemeen Directeur en 2 of 3
externe odviseurs. De BAC odviseert de Rood von Toezicht over het beleggingsbeleid en de
uitvoering doorvon. Een bonk mel goede noom en foom voert het dogelijks beheer von het
vermogen uit. Een verlegenwoordiger von de bonk die de beleggingsporlefeuille beheert,
neemt deel oon de vergoderingen von de BAC.

Effectiviteit von de besledingen (2)
Villo Pordoes werkt met een meerjorenbeleidsplon woorin visie en doelstellingen z'rjn
vostgelegd. Hel joorplon en de doorin possende projectplonnen geven qon op welke w'rjze
Villo Pordoes binnen hel meerjorenbeleidskoder de beschikbore middelen besteedt.
Door middelvon kwortoolropportoges meel Villo Pordoes de voortgong von de
besledingen en de bezettingsgrood. De Algemeen Direcleur bespreekl deze ropporloges
mel de Voste Slof, de Finonciële Audilcommissie en de Rood von Toezicht.
Villo Pordoes slreefl noor een zo doelmotig mogelijke inzet von de beschikbore middelen
(geld, menskrochl en goederen) en besleedt doorom veeloondochl oon de uilgoven voor

de doelslellingen.
Voor Villo Pordoes geconsolideerd (dus SFV en SEV somen) worden de geworven gelden, no
oflrek von de beheerskosten en de voor de fondsenwerving le moken kosten, steeds oon de
doelstelling besteed. Bestuur en Rood von Toezichl hebben vosfgelegd dot het percenloge
'Kosten eigen fondsenwerving' in principe niel hoger mog zijn don 30%. Deze norm is gel'rjk
oon de thons geldende nieuwe erkenningsrichtl'rjn von hei CBF. Uiteindelljk kwom dit
percenloge in 201B uit op 25,3%. Ook voor de kosten von beheer en odministrotie voor SEV
en SFV somen, ten opzichte von de lotole exploitotiekoslen is door de Rood von Toezicht
een norm gesteld. ln 20.l8 wos dit 4,7%.lnvesleringen worden door de Algemeen
Directeur/Besluurder steeds getoetsl oon het meerjorenplon. lnvesleringen die de
(meerjoren)begroting oversl'rjgen legl de Algemeen Directeur eersl voor qon de Rood von
Toezicht.
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Oplimole relolies mel belonghebbenden (3)
De Medische Commissie odviseerl Villo Pordoes en fungeerl ols klonkbord. Deze Commissie
besloot uit 7 kinderortsen, woorvon één kinder-revolidotieorts. De MC ziet toe op de juiste
hontering von toelotingscriterio, verschoft informotie over nieuwe onlwikkelingen in de zorg
en de invloed hiervon op de loelotingscrilerio en denkl mee over informotievooaiening en
voorlichling richling de doelgroep.
Villo Pordoes informeerl groog olle belonghebbenden op een tronsporonle wljze. Onder
belonghebbenden verslool Villo Pordoes de (polentiële) doelgroep, ziekenhuizen en
zorginstellingen, donoteurs en sponsoren, olle Vrijwilligers en Stichting Notuurpork de Efteling
Meer informotie over de monier von communiceren is te vinden onder Morketing &

Communicolie.
Villo Pordoes heefl een formele klochtenprocedure voor gosten, sponsoren en ondere
belonghebbenden. Bovengenoemde zoken z'rjn ook terug le vinden op de website von Villo
Pordoes r¡,rww.villo oordoes.

n

I

Ook dit joorverslog wordl integrool gepubliceerd op de website.

Pogino

9

Deloitte

V

Voor

nden

Behorend

d.d. 4 juni

Stichting Fondswerving Villo Pordoes

Joorverslog 2018

VOORUITBTIK 2019 EN NABIJE TOEKOMST GASTENSERVICE EN
IONDSENWERVING

l.

Gqslenservice
Gosfen CoördÍnalîe

l.l

ln 2019 zullen de contocten met de Nederlondse ziekenhuizen over de mogel'rjkheid lol
oonmelden von gezinnen verder worden oongehoold. Het uitbrengen von gespecioliseerde
digitole Nieuwsbrieven vorml onderdeelvon deze oclie.
Ook b'tjde verdere uitwerking von de Villo Dome zullen de Gostencoördinotoren nouw
worden betrokken. Het digilole plolform moet nog noder worden uitgewerkt. Moor vosl
sloot dol ols er (nieuwe) communities worden gevormd, deze ook oondochl vrogen en
moelen krijgen vonuit Villo Pordoes o.o. op het gebied von beonlwoorden von vrogen,
octuoliseren von content en hel bewoken von zorgvuldig gebruik en gedrog. Ook de
digitole voorbereiding op de vokonlieweek zolvoor een deel door deze medewerkers
worden gedoon e/o worden gecoördineerd. lnlussen is de digitole oonmeldprocedure in
overleg met de Medische Commissie geoplimoliseerd. B'rjeen toekomstige omschokeling
noor hel CRM sysleem Soles Force zol dil opnieuw oondocht krijgen.
De Coördinotoren von Gostenservice leren ook von collego-stichtingen. Gebruik moken von
elkoors expertise, doorverw'rjzen noor elkoor of somenwerken behoren tot de mogel'rjkheden
ln 2019 ondezoeken zij welke oonpok voor de Villo wenselijk en hoolboor is.

Wederom wordl voor 20,l9 gestreefd noor een bezettingsgrood von de Villo von minimool
95%,in 20lB wos deze bezeltingsgrood ruimgT%. Voor l2 gezinnen is de complexiteit von
hel plonnen en het 'op mool moken' vqn de weken per gezin behoorl'rjk toegenomen. Om
de 'impocl' von de vokonlieweken op het gezin én de kwoliteil von de geboden
voozieningen beler en oclueel in beeld te krijgen, zolin 2019 een ondezoek hiernoor
ploolsvinden. Dil wos reeds geplond voor 2018, moor dit koslfe meer voorbereidingsf'rjd don
oonvonkel'rjk wos oongenomen.
1.2 FocilìtaÍre CoördìnotÍe
ln 2019 zol de verdere uitwerking von hel lntegrole Bedrijfshulpverleningsplon plootsvinden

geboseerd op de volledige uitbreiding noor l2 woningen met bijbehorende vooaieningen.
Dit project is een ofstudeeropdrochl voor een HBO-stogioire geweest. ln de uitwerking von
dit plon zljn olle ospecten op het gebied von veiligheid en bedrijfshygiëne somengevoegd.
Te denken volt hierbijoon het bedr'rjfsnoodplon, het colomileitenplon, legionellobeheersplon, beschrljving BHV-orgonisolie, ontruimingsoefeningen en dergelijke. Ook de
bedr'tjfshygiëne von het Bubbelporodijs mookt hier deel von uil. ln 2019 wordt ook een
nieuwe Rl/E op de BHV- orgonisotie uilgevoerd. De hieruit voorlvloeiende oondochts- c.q.
verbeterpunten zullen in bovengenoemd plon worden meegenomen. De
ontruimingsoefeningen en een goede uitleg over een juiste toepossing von het
Colomileilenplon zullen in de toekomsl niel meer op het Eftelinglerrein, moor in de eigen
occommodotie von Villo Pordoes plootsvinden. De oefensituoties zijn don veel
herkenboorder en bevorderen de molivolie von de Vrijwilligers. Aongezien Villo Pordoes
inmiddels over een tweetol goed opgeleide en bevoegde troiners beschikt kon ook een
flexibeler troiningsprogrommo (in tijd) oon de eigen BHV-ers worden oongeboden. Hierdoor
heeft Villo Pordoes olle BHV-opleidingen in eigen beheer en wordl de ofhonkel'rjkheid von de
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Efteling fors gereduceerd. Om olle wijzigingen en oonpossingen gemokkelijker door le
kunnen voeren wordl hef integrole colomileitenplon gedigitoliseerd.

De digitole veiligheid von de informotiesystemen von Villo Pordoes blijft ook in 20.l9 een
belongr'rjk punt von oondocht.
ln de loop von 2019 zol een de App Beec de werkzoomheden von de Vrijwilligers in de Villo
verdergoond ontloslen. Het is een toepossing die voorolbetrekking heeft op de focililoire
token op de vrijdogochfend. Ook zol ten behoeve von hel in goede sloof houden von de
besloonde en de nieuw gebouwde occommodotie, een octueel
Meerjorenonderhoudsplon (MJOP) worden opgesield. Dit zolworden opgedrogen oon de
oonnemer von de gebouwen. Deze speelt oljoren een belongr'rjke rol in het
(preventief)bouwkundig onderhoud.
1.3 AclÍvileilen Coördìnolìe

De Activiteiten Coördinotor zol zich blijven insponnen om voorldurend nieuwe en

verrossende ocliviteiten oon hel progrommo toe le kunnen voegen. Ook bieden steeds
meer sponsors in het koder von hun Mootschoppelijk Betrokken Ondernemen 'helpende
honden' oon, ook op het gebied von sport, spel en onlsponning. Door de
Acliviteitencoördinotor zijn hiervoor nieuwe ovezichlelijke formols en drooiboekjes gemookl
zodol ondernemingen beler kunnen kiezen en wefen woor ze 'jo' tegen zeggen.
1.4

Verpleegarlikelen en hulpmìddelen

De Villo biedl de gosten de mogelijkheid tol het gebruiken von verpleegortikelen en ondere
proktische hulpmiddelen zools o.o. tilliften, douchebroncords en rolsloelen. De coördinotie

hiervon wordl gedoon door de Gostencoördinoloren. Hel beheer von deze hulpmiddelen
ligt b'û de Focilitoir Coördinotor. lntussen is met de nieuwe leveroncier von de meeste
hulpmiddelen, gesproken over de hoogle von de huurtorieven von specifieke hulpmiddelen
zools bed-boxen en dergel'rjke.
2. Fondsenwerving
Het is plezierig om te consloferen dqt regelmolig bedrijven en orgonisoties Villo Pordoes

benoderen in hel kodervon MBO (Mootschoppelijk Betrokken Ondernemen).
Bij de uitwerking von hun beleid op dit terrein zoeken zlj noor een possende
mootschoppelijke orgonisotie (lees:goed doel)woor z¡zich don voor longere tljd (minimool
2 joor) oon willen verbinden. Deze vorm von somenwerking spreekt Villo Pordoes erg qon en
leverl 'originele win-win siluoties' op. Voorbeelden hiervon z'rjn, o.o.: Kwetters eieren,
Lonlmonnen, Brouwers Groenoon nemers en Mondemokers Keukens.
Zools in de inleiding reeds is loegelicht wilVillo Pordoes de ontwikkelingen en mogel'rjkheden
op hel gebied von digitolisering prooctief blijven benoderen. ln de Villo Dome welke in
onlwikkeling is, wordt no ofloop von hel fysieke verblijf von de gosten in de Villo, de
mogelljkheid geboden om opgenomen te worden in een Ambossodeursprogrommo. De
octivileiten von de gosten die hier vrijblljvend oon deelnemen kunnen heelverschillend z'rjn.
Zo zol oon goslen gevroogd worden of z'rj blj bepoolde gelegenheden
(voorlichtingsbijeenkomsten, sponsorontmoelingen, infomorkten) hun persoonlijke ervoringen
willen komen verlellen over hun verblijf in Villo Pordoes.
Mogelijk z'ljn er weer ondere gosten díe binnen hun eigen community iets zouden willen doen
op hel gebied von sponsoroctiviteiten bijv. op de scholen von de kinderen, hun eigen
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orgonisotie woor z'rj werken of op sport- of serviceclubs woorvo n zij zel'f lid z'rjn. Villo Pordoes
wil dol niel oonmerken ols een tegenprestotie voor het verbl'rjf moor nodigl oudgosten uit
om zich in te willen sponnen voor het voortbestoon von de Villo. Zo kunnen ook in de
loekomst gezinnen die in vergel'rjkbore omslondigheden komen te verkeren ols z'rj, genieten
von een vokonlieweek in Villo Pordoes.
Een belongrijke voorwoorde om deze weg op te kunnen goon is een goed werkend CRMsysleem.ln2019 het CRM-sysleem von Soles Force het'kloppende horl'goon vormen von
deze nieuwe digitole ontwikkelingen.
2.1 MarkelÍng & CommunÍcofie
De ofgelopen joren is gebleken dol de ven¡¿evenheid von dit oondochtsgebied met
Fondsenwerving een obsolule meerwoorde heefl voor Villo Pordoes. De medewerker in de
Villo die hel eerste oonspreekpunt vormt voor Communicotie, heeft don ook hoor vosle plek
binnen het leom Fondsenwerving. Over tol von zoken vindt initieel onderlinge ofstemming
ploots. Dit geldt uileroord ook voor de potentiële sponsors die door tolvon nieuwe
initiolieven in beeld von Villo Pordoes komen. Ook en voorol door de slogen die Villo Pordoes
wil moken op het gebied von digitolisering komen er veel nieuwe portners in beeld. De
opgove/uitdoging hierbijis om le trochlen dil zoveel mogelijk ols sponsorprojeclen oon le
merken.

De medewerker M&C speelt een cenlrole rolin de verdere uilwerking von de Villo Dome.
Het digitole plotform dot gool onlsloon en ruimte moet bieden oon de diverse communities

heeft olles te moken mel de communicotie vonuit en de beeldvorming rondom Villo
Pordoes. De 'look ond feel', de content en de 'lone of voice' dienen hierbij goed le worden
bewookt, bij voorkeur vonuil een centrole positie. Ook het gebruik von de Sociol Medio
speell hierbijeen belongrljke rol. Het goed uitdrogen von de boodschop von Villo Pordoes
heefl olles le moken mel Slorytelling. W'rjzijn er trots op dot hierover vonuit hun grole
betrokkenheid belongeloos wordl geodviseerd door de kinderboekenschrijver Poul von Loon
en de Creotief Direcleur von de Efteling.
2.2 Helpende Honden
Door de joren heen is gebleken dol de 'Helpende Honden' voor (potentiële) sponsoren een
ideole monier vormen om kennis te moken met Villo Pordoes. Er worden in overleg met
bedrljven oclivileiten in en rondom de Villo georgoniseerd om mensen enthousiost te moken
voor de Villo en de benodigde finonciële sleun. Dit kunnen proktische octiviteilen zijn in de
vorm von bijvoorbeeld schilderen, oonbrengen lhemoversieringen en dergelijke. Moor vook
worden ook ocliviteiten gedoon somen met en voor de gosten zools een spelletjesmiddog,
een Vloomse Kermis, een Ponnenkoekenfestijn, knutselen etc.
Een dergelijke oonpok posl vook primo in een MBO-gedochle. ln 2018 zullen de
Acliviteitencoördinolor en het teom von Fondsenwerving in onderlinge somensprook
opnieuw op zoek goon noor gerichte ocliviteiten (lees: orgonisoties) die ook een
loegevoegde woorde hebben voor de Gosten én de Villo. De nieuwe formols woorvon in
porogroof 1.3 sproke is zullen hierbljgoed von pos komen.
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3 Tele morkelì ng I w ervÍ n g nìeuw e

donoleurs
HoewelVillo Pordoes in de ofgelopen joren erg terughoudend is geweesl in hel colporteren
en 'koude' ocquisilie breekl nu een fose oon woorin de werving von nieuwe donoteurs exlro
oondocht goot krijgen. Uiteindelijk vormen zijeen voste bron von inkomsten woor
verhoudingsgewljs niet veel insponningen voor nodig z'rjn. Er zljn meerdere methoden om
nieuwe donoleurs te werven of te lofen werven (zelf doen of uitbesteden). ln de loop von
2019 zol kritisch worden bekeken welke melhode(n) in deze fose octueel en effectief
blijk(t)en te z'rjn en/of dot dit post bij het imogo von Villo Pordoes. Directe oonleiding voor
een dergelijke donoleursoctie vormt de Tv-uitzending von hel progrommo Beou Five Doys
inside woorvoor medio 2018 de opnomes in Villo Pordoes hebben ploolsgevonden.
2,

2.4 Onlìne legoofservÍce
Hel koml steeds voker voor dot goede doelen gebruik moken von de mogelljkheid om vio
de eigen website een legoot-okte te kunnen lolen invullen. Een dergel'rjke okle geldt ols
testomentoir documenl en is een oonvulling op een testomenl of op de weltel'rjke regels.
Polenliele tesloleurs hoeven olleen nog hun persoonlijke gegevens en hel legool-bedrog in
le vullen en de okle door le sluren noor de dichtstb'rjz'rjnde DoeHelZelfNoloris. Villo Pordoes
overweegl hier in 2019 ook toe over te goon.
3. Vrijwilligersbeleid- en vrijwilligersorgonisolie
3.

I Vrìjwìllìgersbeleíd

ln de ofgelopen joren is het lnlegrole Vrijwilligersbeleid von Villo Pordoes met goed resultool
geëvolueerd en b'rjgesteld. Sleeds meer mootschoppel'rjke orgonisoties die von veel
Vrijwilligers gebruik moken onderkennen de noodzook von hel voeren von een duidel'rjk
beleid op dit punt en voelen hel gemis oon een dergel'rjk document. De Villo wordt sleeds

voker gevroogd noor hun ervoringen op dit terrein. Ook GDN (Goede Doelen Nederlond) en
de NOV (Vereniging Nederlondse Orgonisolies Vrijwilligerswerk) worden steeds octiever op
dil gebied. Gegeven hun doelstellingen bevorderen en fociliteren zijvrijwilligersorgonisolies
bij het 'leren von en oon elkoor' o.o. door hel orgoniseren von poneldiscussies en
(informotie) bljeenkomsten. Door woor mogelijk levert Villo Pordoes door groog een b'rjdroge
oon. Ook de leden von de Vr'ljwilligersrood worden hierin belrokken.
Joorlijks vinden er overleggen plools met de olle funcliegroepen von de Villo. Zo blijven deze
functiegroepen goed geìhformeerd en is er voor de vr'rjwilligers ruimte om te groeien en zich
le onlwikkelen. Dil hongl slerk of von de voorgenomen evoluolies von de inzet op de
diverse dogdelen von vrijwilligers. Gelukkig beschikt Villo Pordoes nog steeds over voldoende
vrljwilligers en kon zo nodig worden teruggevollen op de wochtlijst. Bij hel inwerken von
nieuwe vrljwilligers worden ook de huidige vr'rjwilligersmentoren inlensief belrokken.
3.2 Vrijwíllîgersrood
Tevens is ingegoon op de gevolgen von de groeiin het vrijwilligersbeslond en de monitoring
die hierbij vonuit de Vr'rjwilligersrood wenselijk werd geocht. Ook in 2019 zullen bovenstoonde
onlwikkelingen in goed overleg worden geëvolueerd. De Vrijwilligersrood heefl het
voornemen om in 2019 opnieuw een externe troining le willen ondergoon.
ln novolging von de inlerne orgonisolie von Villo Pordoes wordl ook het funclioneren von de
Vr'tjwilligersrood verder geprofessionoliseerd. Met het oog op de noodzokelijke continuileil

wordl inmiddels gewerkl mel een 'rooster von oftreden'.
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3.3 Keurmerk Goed Geregeld
De Vrijwilligersorgonisotie von Villo Pordoes heeft in 2012voor de eerste keer het Keurmerk
'Goed Geregeld' behoold. Dil wordt uitgegeven door de NOV; Vereniging Nederlondse
Orgonisolies Vr'rjwilligerswerk. Mel dit keurmerk wordt oongetoond dot hel vr'rjwilligerswerk in
de orgonisotie goed geregeld is. Het keurmerk is voorlopig weer lol2020 ofgegeven. De

evoluolies von de lhemo's von dit keurmerk vormen een permonenl punt von oondocht.
3.4 Dìgìlole plonnìng VrÍjwìlligers
Begin 2018 is de digitole plonning voor hel opstellen von het dienslrooster voor de inzet von
Goslvrouwen en Gostheren geìnlroduceerd. Het popieren roosler is vervongen door een
gecompuleriseerd plonningssysteem. De Vrijwilliger voert hierb'rjzelf de beschikbore uren en
dienslen in en ook de mogelijkheid voor onderlinge ruiling wordt inzichlelijker een
eenvoudiger. Uiteroord moel het voorgeslelde 'wensrooster' wel door de
Goslencoördinolor worden geouloriseerd. ln de loop von 2019 zol deze zelfslondige monier
von plonnen verder worden geoplimoliseerd.

4. Finoncieel
4.1 Risicomonagement
ln hel meerjorenbeleid en in de joorplonnen verwoordt Villo Pordoes wot z'rj wil bereiken.
Deze doelstellingen worden zo concreet mogelijk geformuleerd. Villo Pordoes is zich bewust
von hel feit dot de Villo in een dynomische omgeving opereert, wqorin risico's worden

gelopen. Er kunnen oltijd zoken gebeuren die Villo Pordoes nief in de hond heeft en die von
invloed zijn op de gestelde doelen.
Het beleid is er op gericht dol Villo Pordoes zo odequoot mogel'rjk kon reogeren op
mogel'rjke tegenvollers, zodol de conlinuiTeit nÍet in gevoor komt. De inlerne orgonisolie

is

door ook op ingesleld. Mel behulp von een plonning- en controlecyclus, de periodieke
monogemenlropportoges en vostgelegde richtlijnen en procedures is Villo Pordoes ook in
20lB in stoot gebleken risico's tijdig le verm'rjden of te beheersen.
Dol loot onverlet dot Villo Pordoes hel joor is ingegoon met een zekere ombilie, helgeen le
zien is oon de doelstellingen die voorof in hel joorplon woren geformuleerd.
Al met ol kon Villo Pordoes terugk'rjken op een succesvoljoor quo fondsenwerving. Heloos
volt het resulloot op de beleggingsportefeuille enigszins tegen. woordoor het totool resulloot
ochterbl'rjft op het begrote resultool.
4.2 ToerekenÍng von de kosfen

Voor het toerekenen von de koslen wordt gekeken of koslen direcl of indirecl verbonden
oon (o) de doelstelling von Villo Pordoes, (b) de fondsenwerving en (c) het beheer en de
odministrofie.

zljn

4.3 Besfedingspercenfoge len opzichle von bolen

Villo Pordoes slreeft ernoor zoveel mogelijk von het onlvongen geld te besteden oon de
doelslelling. De werkel'rjke cljfers over 2018 geven oon dot dit percentoge in het verslogjoor
85,1% bedroeg.
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4.4 Vermogensbeleid

3l december 2018 wos hel totoolbedrog oon reseryes en fondsen € 8.540.0.l7 Dit bedrog
onderverdeeld in:
. Conlinuileilsreserve od € 2.000.000
. Beslemmingsreserve od € 3.058.828
. Overige reseryes od € 3.481 .'l89

Per
is

De continu'ileitsreserve is bedoeld om risico's op de korte en middellonge termijn le dekken.
.l,5
Volgens de VF|-Richtlijn 'Finoncieel Beheer Goede Doelen', mog deze reserye
keer de
joorlljkse kosten von de werkorgonisotie zijn. Deze reserve hebben w'rj eind 201B bepoold op
€ 2.000.000. De ondergrens ervon is 1,0 keer de begrole koslen von de orgonisolie voor
hel volgende boekjoor. De reserve fungeerl ols een buffer die voor een bepoolde,
oveaienbore t'tjd, legenvollers in de inkomsten kon opvongen en die er levens voor zorgt dol
Villo Pordoes niet op korle term'rjn hoor octivileiten hoefl le beëindigen. Doelvon de reserve
is dus: het veiligslellen von de continujïeil op korte lermijn.
Het is denkboor dot in enig joor één von de inkomstenbronnen wegvoll of quo opbrengst

oonmerkelijk ochterblijft b'tjde ven¡¿ochting. ln dot gevolis de conlinu'ileitsreserve loereikend
om een dergelijke tegenvoller te kunnen opvongen en op die wijze het voortbestoon von
Villo Pordoes te kunnen goronderen.
De besiemmingsreserve heeft betrekking op dot deelvon hel eigen vermogen dol door hel
besluur is ofgezonderd voor een speciool doel. ln de loelichting op de bolons worden de
bedrogen en de beperkte doelbestemming von iedere beslemmingsreserve vermeld.
De 'overige reseryes' worden, zools eerder is vostgelegd in het meerjorenbeleidsplon,
gefoseerd gebruikt voor projecten en ocliviteiten die possen binnen de doelslelling von Villo
Pordoes. Deze reserve is vrij besfeedboor binnen hel meerjorenbeleid zools dot is
geformuleerd voor de komende joren.
4.5 Som yon

de bolen

De boten bestoon uit:

.

.
.
.
.
.

boten von porticulieren (in de toelichting opgedeeld noor collecten,
nololenschoppen, conlributies, donolies en giflen, eigen lolerijen, overige boten von
porliculieren)
boten von bedrljven
boten von loterijorgonisolies
boten von verbonden orgonisoties zonder winststreven
boten von ondere orgonisolies zonderwinslstreven (b'rjvoorbeeld kerken en
vermogensfondsen)
bolen ols tegenpreslotie voor de levering von producten en/of dienslen

De doelslellinq 20lB
ln 20'18 werd ven'r¡ocht dot € l.ó00.000 oon boten zou kunnen worden gegenereerd
Reolisotie 2018
Eris voor <1.692.5ó4 oon inkomslen gegenereerd in 2018. Dit is€92,564
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De doelstellinq 2019
Voor 2019 is de verwochling dot er voor € ì .ól ó.000 boten kunnen worden gegenereerd.
4.6 Fìnancíële bofen en losfen
Hierin z'rjn olle posilieve en negotieve resultoten opgenomen die mel de beleggingen

behoold. De gehele beleggingsporlefeuille bestoot vil 56% obligoties en circo
oondelen.

z'rjn

44%

De doelslellino 2018
ln 20lB hodden we verwocht € 2ó5.000 bolen uit beleggingen

le kunnen reoliseren.

Reolisolie 20'lB

De boten uit beleggingen komen € 3l I .0ó4 loger uit don begroot. Dil koml omdol er in 2018
geen oondelen of obligolies mel een positief resulloql z'rjn verkocht. De woordering op
morklwoorde oon het eind von hel joor viel dit joor nodelig uit, de oondelen in porlefeuille
woren 52k minder woord don woorvoor deze stonden gewoordeerd.
De doelslelling 2019
ln 2019 verwochl Villo Pordoes € 255.000 oon boten uit beleggingen le kunnen reoliseren
4.7 Besfeed oon doelsfellÍngen
De doelslelling 2018
ln 2018 is er € I .377.520 begroot om uit te geven oon de doelstellingen
Reolisotie 2018

Aon de doelslellingen is € 1 .441 .148 uifgegeven, hetgeen € 63.627 hoger is don begrool.
Deze overschr'rjding is deels toe le schrijven oon de onderhoudskosten, er wordt in 2018
<37.382 meer oon onderhoud uitgegeven don er begroot is.
De doelstelling 2019
Voor 2019 is er € I .443.088 begroot om te besteden oon doelstellingen. Deze doelstelling ligt
in l'tjn mel de begrote oclivileiten en reolisolie over boekjoor 2018.

4.8 Overìge losfen
De doelstelling 20,lB
Voor overige losten (wervingskosten en kosten beheer en odministrotie) wos er in 20lB een
bedrog van € 47 5.251 begroot.
Reolisotie 2018
De overige losten betroffen in 20,l8 € 5,l8.3ó5. Dit

is € 43.1 l3 meer don begroot. Dil kon
worden verkloord doordot de Public relotions en communicotiekoslen ruim € 55.000 hoger
zijn don begroot.

De doelstellinq 2019
Voor 20ì 9 is er € 480.234 begroot om te besteden oon overige losten
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BEGROTING 201?
De begroling voor het boekjoor 2019

is ols

volgt:
2019

Begroling
€
BAÏEN

von porticulieren
von bedrljven
von loter'lj-orgonisoties
von orgonisolies zonder winststreven
Som von de geworven bolen
Boten
Boten
Bqten
Bolen

473.000
83ó.000
2.000
300.000

l.611.000

Boten ols legenprestotie voor de levering von produclen
Overige bolen
SOM VAN DE BATEN

5.000

r.ôt 6.000

tASÏEN

Besleed oon doelslellingen
Stichting Exploitotie Villo Pordoes

r.443.088

Wervingskoslen

401.415

Beheer en odminislrolie
SOM VAN DE

78.819

1.923.322

TASTEN

(307.322)

SATDO VOOR FINANCIEIE BATEN EN TASTEN

Finonciële boten en losÌen

255.000

SATDO BATEN EN TASTEN

(52.3221
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PERSONATIA
Rood vqn Toezichl Villo Pqrdoes
P. Rijken, Voorzitter

H.A.G.A.M. Godello, Secreloris, Voslgoed en Focilitoire Zoken
L.A.M. Verwe'rj, Pen ningmeester
E.G.J.M. Bogoerts, HRM-beleid medewerkers én Vrijwilligers, Medische Commissie
E.M. von der Reijden, Morketing en Fondsenwerving

Mevrouw A. Schovemoker, Audilor nomens Stichting Noluurpork de Efteling
Algemeen Directeur / Besluurder
Peter Persoon

Medische Commissie
Mevrouw Sondro Poot, Kinderorts, Vooziller
Mevrouw Morije Bortels, Kinderorls
Mevrouw Merel Kloossens, Kinderorts
De heer Eric de Grool, Kinderorts
Mevrouw Petro von Kompen, Revolidotieorts
Mevrouw Kolinke von D'ljk, Kinderorls
Mevrouw Wendelo Leeuwenburgh-Pronk, Kinderorls
Beleggingsodviescommissie (BAC)
De heer C.H.M.M. Adrioonsen, Extern Adviseur
De heer A. Becker, Exlern Adviseur
De heer R.W.A. Verkoulen, Beleggingsodviseur bonkorgonisotie
De heer L.A.M. Verwelj, Audilcommissie RvT
De heer E.G.J.M. Bogoerts, Auditcommissie RvT
De heer P. Persoon, Voozitler, Algemeen Directeur/Bestuurder Villo Pordoes
Vdjwilligersrood
Wim Rijkers, Voorzitter
Cindy von Wijk, Vicevoozitter
Ank Fronsen, Lid
Corrie Joosen, Notulisl
Hélène von Oversleeg, Lid
Conny Mollens, Lid
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Medewetkers
Nicolette De Wit-von den Berg, Fondsenwerving
Chonlol Frijlers, Fondsenwervin g
Gerl-Jon von Boxel, Fondsenwerving
Olof Jungerius, Fondsenwerving
Moriëlle Oomen, Gostencoördinotor
Leonique Rijnen, Goslencoördinolor
Bert Akkermons, Focililoir- en Vrijwilligerscoördinotor
Soskio Witlox, Adminislrolief Medewerksler/Acliviteilencoördinotor
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GECONSOTIDEERDE BATANS PER 31 DECEMBER 2OI8
(No voorslel resulloqlbestemming)

€

3",-12-2018
€

€

31-12-2017
€

ACTIVA

Vqsle qclivq
(l)

lmmoleriële voste octivo
Moteriële vosle octivo
Finonciële vosle qclivo
Effecten

Korllopende vorderingen
Voorroden
Vorderingen en overlopende octivo

[iquide middelen

17.121

(2)

102.9ó8
2.955.8ó0

3.177.918

(3)

3.2ór.500

2.731.727

(4)
(5)

62.375
232.616

55.987
335.679

(ó)

391.666

294.991

2.094.765

2.890.107

8.80ó.759

9.1 11.864

PASSIVA

Reserves en fondsen
Reserves

Continufteitsreserye

2.000.000

2.000.000
3.058.828

Bestemmingsreserye
Overige reseryes

3.r9s.039
3.699.375

3.481 .189
(7t

8.540.0r 7

8.894.414

Bestemmingsfonds

(8)

ó1.305

19.921

Korllopende schulden en
overlopende possivo

(e)

205.437

197.529

8.806.759

9.r r r.864

Fondsen
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GECONSOTIDEERDE STAAT VAN BATEN EN TASTEN OVER 20,'18
2018
Werkeliik

2018

2017

Begrool

Werkeliik

€

€

C

375.000
.100.000

432.206
527.471
1.974

BAÏEN

Boten von porticulieren
Bolen von bedrijven
Bolen von lolerij-orgonisoties
Bolen von orgonisolies zonder
winsislreven

503.595
416.685

r

91

Som von de geworven bolen

(10)

Boten ols tegenpreslotie voor de
levering von produclen

(lt)

SOM VAN DE BATEN

769.456
1.68?.827

100.000
1.575.000

1.4?5.124

2.737

25.000

17.190

1.692.564

1.600.000

1.512.3r4

t.441.148

1.377.520

1.438.072

427.089

385.474

350.834

91.276

89.778

77.186

1.959.513

1.852.772

1.8óó.092

(266.e4e)

(252.772)

(353.778)

(46.064)

2ó5.000

281.147

(3r3.0r3)

12.228

(72.631 )

533.473

TASTEN

Besleed oon doelstellingen
Stichling Exploitotîe Villo Pordoes
Wervingskoslen
Beheer en odminislrqlie
SOM VAN DE LASTEN

(121

SALDO VOOR FINANCIETE BATEN
EN TASTEN

Finonciële boten en losten

(t 3)

SATDO BATEN EN TASTEN
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2018

2018

2017

Werkelijk

Begrool

Werkelijk

€

€.

€.

BESTEMMING SAIO 2OI8

Toevoeging of ontlrekking qon
Conlinuileitsreserye
Beslemmingsreserye
Overige reseryes

(r 3ó.2r r )

(2r 8.r 8ó)

Beslemmingsfonds

(r ó0.000)

172.228

L636

41.384

(3r3.0r3)

Tolool
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Toelichting geconsolideerde
Joorrekening 201 B

Pogino 24
Delo¡tte accol#ìs.B.v.
Voor idenùfi útiedode¡nden.
Behorsnd bii dÞlroleverklarin g

dd apnizd(þ

Stichling Fondswerving Villo Pordoes

Joorverslog 2018

TOETICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 20'18
Algemeen
De Stichiing Fondswerving Villo Pordoes, stoluloir gevestigd te Loon op Zond. met komer von
Koophondel nummer lB0 53 5ó3 is opgericht op 29 jonuori 1999. De stotutoire doelstelling
von de stichling is hel werven von fondsen voor de finonciering von de Stichling Exploitotie
Villo Pordoes (SEV), voorts ol helgeen mel een en onder rechTstreeks of z'rjdelings verbond
houdÌ of doortoe bevorderl'rjk kon zijn, olles in de ruimsle zin von hel woord. De stichting
genereerl gelden door:
. sponsoring
r een evenfuele gorontieovereenkomsl
. hetoongoonvonfinoncieringsovereenkomsten
. subsidies en donolies
. schenkingen. erfslellingen en legolen
. olle ondere verkrÌjgingen en bolen
De stichting is oongemerkt ols inslelling zools bedoeld in ortikel 24,lid 4 von de Successiewet
1956.

Grondslog voor de consolidolie
ln de geconsolideerde joorrekening von Stichting Fondswerving Villo Pordoes zijn de

finonciële gegevens verwerkl von:
. Stichfing Fondswerving Villo Pordoes, stotutoir gevestigd le Loon op Zond
. Stichling Exploitotie Villo Pordoes, slotutoir gevesligd te Loon op Zond
Sfichfing Exploitotie Villo Pordoes
De stichting heeft len doel: het exploileren en hel beheren von een vokonlievillo woor
kinderen met een levensbedreigende ziekte en hun gezin een vokontie kunnen
doorbrengen en voorts ol helgeen met een en onder rechtstreeks of zljdelings verbond
houdt of doortoe bevorderlljk kon z'rjn, olles in de ruimste zin von hel woord.
Sfichfing Fondswerving Villo Pordoes
De stichting heeft ten doel: hel weryen von fondsen voor de finonciering von de Stichling
Exploitolie Villo Pordoes en voorls ol hetgeen met een en onder rechlstreeks of zijdelings
verbond houdl of doorloe bevorderlijk kon z'rjn, olles in de ruimste zin von hel woord.

Beide stichtingen hebben dezelfde Algemeen Directeur, welke de dogelijkse leiding heeft
over Villo Pordoes en veronlwoordelijk is voor de uitvoering von het meerjorenplon.
De Rood von Toezichf, besloonde uif 5 notuurl'rjke personen, houdt toezicht op het
besluursbeleid, op de methoden von fondswerving, of de fondsen conform de stotulen
worden oongewend en of de exploitolie op een tronsporonte en verontwoorde wljze

plootsvindl.
De consolidolie von de joorrekeningen von de slichtingen betreft een somenvoeging von

desbetreffende joorrekeningen onder toepossing von de mefhode von consolidotie onder
eliminotie von onderlinge vorderingen, schulden, boten en losten.
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Algemene grondslogen voor de opslelling vqn de geconsolideerde joorrekening
De joorrekening is opgesteld conform richtlijn voor de joorversloggeving ó50
Fondsenwervende instellingen.
De woordering von octivo en possivo en de bepoling von het resultoqt vinden ploots op
bosis von hislorische koslen, lenz'ljonders vermeld.

Hel resultoot wordl bepoold ols hel verschil tussen de boten en losten. De boten en losten
worden loegerekend oon de periode woorop ze betrekking hebben. Alle opbrengsten
worden voor het brutobedrog onder de boten opgenomen. Kosten die nodig zijn om
bepoolde bolen te reoliseren, worden in de sloot von boten en losten ofzonderlijk ols lost
gepresenteerd.

Op de in de stoot von boten en losten opgenomen begroting
toegeposl.

is

geen occountontscontrole

Finonciële inslrumenlen
Onder finonciële inslrumenlen worden primoire finonciële instrumenten, zools vorderingen en
schulden verstoon.
Voor de grondslogen von primoire finonciële instrumenlen wordl verwezen noor de
behondeling per bolonsposl. De orgonisotie zet geen ofgeleide finonciële instrumenten in
om risico's te beheersen.

Oordelen en schollingen
Blj de loepossing von de grondslogen en regels voor het opslellen von de joorrekening vormt
Slichling Fondswerving Villo Pordoes zich diverse oordelen en schottingen. lndien hel voor
het geven von hel vereisl inzicht noodzokelljk is, worden de belongrijkste oordelen en
schotlingen inclusief de bljbehorende veronderstellingen toegelichl bijde von loepossing
zljnde posten.
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
BATANS

lmmoleriële vosle qclivo
De immoleriële voste octivo worden gewoordeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de
cumulolieve ofschr'rjvingen en indien von toepossing mel b'rjzondere woordeverminderingen
De ofschrijvingen worden geboseerd op de geschotle economische levensduur en worden
berekend op bosis von een vost percenloge von de verkr'rjgingspr'rjs, rekening houdend mel
een eventuele residuwoorde. Er wordt ofgeschreven vonof het momenl von
ingebruikneming. Over de onderhonden invesleringen wordl niet ofgeschreven.
Moleriële vosle oclivo
De moleriële voste octivo worden gewoordeerd op verkr'rjgingsprijs, verminderd mel de
cumulotieve ofschrljvingen en indien von loepossing mel b'rjzondere woordeverminderingen
De ofschrljvingen worden geboseerd op de gescholte economische levensduur en worden
berekend op bosis von een vosl percenloge von de verkr'rjgingspr'rjs, rekening houdend met
een evenluele residuwoorde. Er wordl ofgeschreven vonof hef moment von
ingebruikneming.
Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten loste gebrochl von hel resultoot op het
momenl dot deze zich voordoen.

Activo welke worden verkregen uit donoties in noluro, worden gewoordeerd tegen de
woorde in het economisch verkeer in Nederlond.
ln het gevol dot investeringen zljn gefinoncierd uil een speciole inzomelingsoctie of uit een
donolie. worden de bolen uit de inzomelingsoctie of donotie verwerkf in de sloot von bofen
en losten en de inveslering geocliveerd onder de moteriële voste oclivo. De boten
verkregen uil de inzomelingsoctie of donolie worden vio de beslemming von het soldo von
boten en losten loegevoegd oon een beslemmingsreserve. Uit de bestemmingsreserve volt
joorlijks vio de beslemming von het soldo von boten en loslen een bedrog vrlj noor rolo von
de ofschr'rjvingen op hel moterieelvost oclief.

Bijde berekening von de ofschrijvingen worden de volgende percentoges von de
oonschoffingswoorde gehonteerd :
r Bedrijfsgebouwen en -terreinen: 5%, 10% en 20%
r Andere voste bedrljfsmiddelen: 10% en 207o
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Effeclen
De onder de finonciële voste octivo opgenomen effeclen bestoon uit obligoties en
oondelen.

De onder de finonciële voste oclivo opgenomen obligoties (beursgenoleerd en nielbeursgenoleerd) die niel behoren lol een hondelsporlefeuille, worden gewoordeerd op de
geomortiseerde koslpr'rjs volgens de effectieve rentemelhode. Wonneer de morktwoorde
loger is don de geomortiseerde kostprijs, wordl een b'rjzondere woordevermindering
veronlwoord. Het verlies ols gevolg von de b'rjzondere woordevermindering wordt in
mindering gebrochl op de geomortiseerde kostpr'ljs. Een terugnome von een bijzondere
woordevermindering geschiedl lot moximool de geomorliseerde kostprijs die zou zijn
bepoold ols geen sproke zovzln geweest von een b'rjzondere woordevermindering.
Het is de intentie om de obligoties oon le houden tol het einde von de loopl'rjd. BoÌen en
losten von obligolies gewoordeerd legen geomorliseerde kostprljs worden in de stool von
bolen en loslen verwerkt zodro de beleggingen oon een derde worden overgedrogen of ols
sproke is von een b'rjzondere woordevermindering, olsmede vio hef omorlisolieproces. Hel
verschil tussen de oonschofwoorde en de geomorliseerde koslpr'rjs (ogio of disogio), wordt
gedurende de looptijd ten gunste respeclievelijk ten losle von de stoot von boten en losten

gebrochl.

De onder de finonciële vosle octivo opgenomen beursgenoteerde oondelen behoren tot
de colegorie invesferingen in eigen-vermogensinstrumenlen en worden gewoordeerd tegen
de reële wqqrde, woorbij de woordeveronderingen direct in de stool von boten en losten
worden verwerkt.
Voorroden
De voorrood hondelsgoederen wordt gewoordeerd tegen verkr'rjgingspr'rjs of logere nettoopbrengstwoorde. Deze logere nello-opbrengslwoorde wordt bepoold door individuele
beoordeling von de voorroden. De woordering von de voorrood komt tot stond op bosis von
gewogen gemiddelde inkooppr'rjzen.

Vorderingen en overlopende oclivq
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële woorde en
vervolgens gewoordeerd tegen de geomortiseerde kostprljs. De reële woorde en
geomorfiseerde koslprljs z'rjn gel'ljk oon de nominole woorde. Noodzokelijk geochte
voorzieningen voor mogelljke verliezen ols gevolg von oninboorheid worden in mindering
gebrocht. Deze vooaieningen worden bepoold op bosis von individuele beoordeling von de
vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen zljn gewoordeerd legen de nominole woorde. lndien middelen niet ler
vrlje beschikking sloon, don wordt hiermee bij de woordering rekening gehouden.
Reserves en fondsen
Reserves

Hef eigen vermogen von Slichling Fondswerving Villo Pordoes wordl ingedeeld in drie
reseryes. Joorlijks wordl hel resultool door het besluur beslemd.
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Continu'iTeitsreserve
De conlinu'iTeilsreserve is gevormd voor dekking von risico's op korte termijn en om zeker te
slellen dol ook in de toekomst oon de verplichtingen kon worden voldoon.

Beslemminqsreserve

dol deelvon het eigen vermogen dol door het
ofgezonderd voor een speciool doel. ln de toelichting op de bolons worden de
bedrogen en de beperkte doelbestemming von iedere bestemmingsreserve vermeld.
Beslemmingsreseryes hebben betrekking op

bestuur

is

Overige reserves

Doornoosl heeft het bestuur een reserye doelslelling ofgezonderd. Dit deelis vr'rj
besleedboor en zolworden oongewend ten gunsle von de doelslellingen von Villo Pordoes
Fondsen

Beslemminosfonds
Beslemmingsfondsen hebben betrekking op het deel von het eigen vermogen wooroon
door derden een beperklere besledingsmogel'rjkheid is gegeven. ln de loelichting op de
bolons worden de bedrogen en de beperktere beslemming vermeld.
Pensioenregelin g personeel
De voor het personeel geldende pensioenregeling wordt gefinoncierd door ofdrochlen oon

de pensioenuilvoerder, le welen een bedrljfstokpensioenfonds. De pensioenverplichlingen
worden gewoordeerd volgens de ,,verplichting oon de pensioenuitvoerder benodering". ln
deze benodering wordt de oon de pensioenuitvoerder le betolen premie ols losl in de stool
von boten en loslen verontwoord. De opbouw von de pensioenoonsproken wordl sfeeds in
het belreffende kolenderjoor of gefinoncierd door middelvon koslendekkende
premiebelolingen. De pensioenregeling is een voorwoordelljke loeslogverlening. De joorlijkse
opbouw von de pensioenoonsproken bedroogt een percentoge von het pensioengevend
soloris dot is geboseerd op het brutoloon minus een fronchise. Hel pensioengevend soloris is
gemoximeerd. De hoogte von de premie wordt joorlljks vostgesteld door het besluur von hel
bedrljfstokpensioenfonds op bosis von dekkingsgrood en verwochle rendementen.
De dekkingsgrood von het betrokken bedrijfstokpensioenfonds bedroogt ullimo 2018 volgens
opgove von hel fonds94,9% (2017:96,5%). Op bosis von het uilvoeringsreglemenl heefl de
stichling bljeen tekorl in hel fonds geen verplichling lol het voldoen von oonvullende
bljdrogen onders don hogere toekomstige premles.

de reeds beloolde premiebedrogen de verschuldigde premie overlreffen, wordt hel
meerdere opgenomen ols overlopend oclief voor zover sproke zol z'rjn von terugbeloling
door het fonds of von verrekening mel in de toekomst verschuldigde premies. Ultimo
boekjoor 2018 woren er voor de Stichting geen pensioenvorderingen en geen verplichtingen
noosl de betoling von de joorl'rjks oon de pensíoenuilvoerder verschuldigde premie.
Als

longlopende en korllopende schulden
Opgenomen leningen en schulden worden bij eersle verwerking opgenomen tegen de
reële woorde en vervolgens gewoordeerd tegen de geomortiseerde koslprijs.
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Specifieke grondslqgen voor de bepoling von het resultqql
Ontvongslen en uitgoven worden in de stoot von boten en losten loegerekend oon de
periode woorop ze belrekking hebben. B'rj de toerekening wordt een beslendige gedrogslijn
gevolgd. Dit houdt in dot in de bolons rekening wordt gehouden mel de oon een periode
toe te rekenen bedrogen die in een ondere periode z'rjn of worden ontvongen, don wel
betoold. Alle bolen worden voor hel brulo bedrog opgenomen, lenz'rjonders wordt
vermeld. Koslen die nodig z'tjn om bepoolde bolen le reoliseren, worden in de stoot von
bofen en loslen ols lost gepresenteerd.
Bolen
Onder boten wordt verstoon de gedurende het boekjoor von sponsors, donoleurs
en giften ontvongen c.q. toegezegde gelden, olsmede de (netto) boten wegens de
verkoop von orlikelen. De uit nolotenschoppen toegezegde legoten etc. worden in de
boten veronlwoord op het moment dot de omvong mel redel'rjke zekerheid kon worden
voslgesleld.
Giften in noturo
Giften von een zook in nofuro worden gewoordeerd tegen de reële woorde in Nederlond.
Gisten besloonde uit diensten worden in hel olgemeen niel finoncieel veronlwoord, tenz'rjdit
op geld woordeerbore diensten von bedr'rjven belrefl.
Sponsoring
Bijdrogen die zijn ontvongen von sponsors, zljnde b'rjdrogen woor geen evenredige
tegenpreslolie voor de geleverde goederen of dienslen tegenover stoot.

No/ofenschoppen
Boten uil nolotenschoppen worden in de stoot von bolen en losten verwerkt in het
verslogjoor woorin de omvong belrouwboor kon worden vostgesteld. De omvong von
boten uil een nololenschop kon betrouwboor worden voslgesteld ols, op grond von hel
stqdium woorin de ofhondeling von een nolotenschop zich bevindt, een redel'rjke schoiting
von de ontvongsl kon worden gemookt.
Verkoop goederen
Onder de bofencolegorie verkoop goederen worden de netto-omzel en de kostprijs von de
verkochle ortikelen verontwoord. Onder de netto-omzet wordl versloon de opbrengsl onder
oflrek von korlingen. Tol de kostprljs behoort olleen de [nkoopwoorde vqn de goederen.
Bolen uil oclies von derden
Onder bolen uit octies von derden worden b'rjdrogen veronlwoord die zijn verkregen uit
door derden gehouden oclies. Deze boten worden verontwoord in het boekjoor woorin de
octies plootsvinden.
Finonciële bolen en lqslen
Beleggingsopbrengslen worden brulo verontwoord onder de post boten uil beleggingen.
De koslen von beleggingen worden ofzonderlijk verontwoord onder de losten.
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Kostentoereken¡ng vqn koslen e¡gen orgqn¡sqlie qqn doelslellingen, koslen
werv¡ng bqlen en beheer en qdm¡nislrqtie
De loerekening von de koslen eigen orgonisolie vindt primoir plools op bosis von de
koslenploolsen von de werknemers. Deze koslenplootsen kunnen worden onderverdeeld in
. Slichting Exploilotie Villo Pordoes
. Slichting Fondswerving Villo Pordoes
Elk personeelslid venicht octivileilen voor één von deze operolionele octiviteilen. De kosten
voor de medewerkers worden op bosis von de verdeling von z'ljnlhoor werkzoomheden
loegerekend oon de doelstelling, werving en beheer en odminislrolie.

De volgende kostensoorten worden ols volgt noder verdeeld over de koslenploofsen
doelstellingen, werving en beheer en odminislrolie:

Koslensoorl

Toerekening

Besluul

60% oon doelstelling , 20% oon werving en 207" oan
beheer en odministrotie
100% oon de doelstelling
Op bosis von de operolionele ocfiviteilen per
medewerker worden deze kosten onderverdeeld over de
doelstelling, werving en beheer en odministrotie
100% oon werving
100% oon beheer en odministrotie
100% oon beheer en qdministrotie
100% oon beheer en odministrotie

Arlsen en verzorgers

Overige medewelkels
Werving nieuwe donoleuls

Aulomolisering (lCT)
Finqnciën
Plonning en conlrol

Besteed qon doelstellingen
Hel onderdeel 'besleed oon doelstellingen' geefl besledingen weer oon Stichting
Exploitolie Villo Pordoes. Tol de loslen worden gerekend de kosten von Slichting Exploitotie
Villo Pordoes, zools kosten von besluur, beheer en uitvoering.
Wervingskoslen
Alle kosten von oclivileiten, die direcl of indirect len doel hebben mensen te bewegen geld
te doneren voor de doelsfelling von Stichling Fondswerving Villo Pordoes, worden
oongemerkl ols koslen von eigen fondsenwerving.
Koslen beheer en odminislrolie
Alle kosten von finonciën, plonning & conlrol en
koslen beheer en odminislrolie.

ICT

worden voor 100% oongemerkt ols
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Personeel
Lonen, solorissen en sociole losten worden op grond von de orbeidsvoorwoorden verwerkl in
de winsl-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn oon werknemers respeclievelijk de

beloslingoutoriteit.
Soldo von finqnciële bqlen en lqslen
Het soldo von de finonciële boten en loslen wordt bepoold op bosis von de oon het
boekjoor loe le rekenen inleresl en dividenden verminderd met kosten von beleggingen,
zools bonkkosten en kosten von beheer door derden en de eigen orgonisotie. Tevens

worden gereoliseerde koersresultoten von de effeclen onder deze post verontwoord.
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TOETICHTING OP DE GECONSOTIDEERDE BATANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA
lmmoleriële voste oclivo (l)
Het verloop in 20lB is ols volgl weer te geven
Onderhonden
invesleringen
C

Slond per I jonuori

Aonschofwoorde
Cumulotieve ofschrijving

17.121
17.121

Mulqlies boekjoor
lnvesteringen
Afschrijvingen

85.847
85.847

3l december
Aonschofwoorde
Cumulotieve ofschrijving

Somenslelling per

Stond per

102.968

3l december

r02.9ó8

De specificotie von de onderhonden invesleringen in immoteriële vqste oclivo is ols volgl:

31-12-2018

31-12-2017

€.

€

Onderhonden invesleringen
Project Villo Dome

102.968

17.121

Tolqql

102.968

17.121

De immoteriële voste oclivo zljn geheel benodigd voor de bedrljfsvoering.
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Moleriêle vosle oclivo (2)
Hel verloop in 2018 is ols volgl weer te geven:
Bedrijfs-

gebouwen
en teneinen

Andere vqsle
bedrijfs-

middelen
€

Totool

C

3.492.354

r.373.007

4.8ó5.361

(se6.s67)
2.895.787

(2.500)
(r.0BB.3Zó)
282.131

(2.500)
(1.ó84.e431

(164.786)

33.5óó
{90.838)

33.5óó
ta55.624l'

(164.786)

(57.272)

(222.0s8)

3.492.354

1.406.573
(2.500)

4.898.927

.179.214)

(1.e40.s67)

224.859

2.955.8ó0

€.

I jonuori

Stond per

Aonschofwoorde
Verkrljging uit bestemmingsfonds
Cumulqtieve ofschrijvin g
Mulolies boekjoor
lnvesteringen
Afschrijvingen

3l december
Aonschofwoorde
Verkrijging uit besternmingsfonds
Cumulqlieve ofschrljving

3.177.918

Somenslelling per

(7ór.353)

3l december

Stond per

2.731.001

(1

(2.s00)

De moleriële vosle octivo z'rjn geheel benodigd voor de bedr'rjfsvoering.

Effecten (3)
Het verloopovezichl von de oondelen en obligolies in 20,l8 is ols volgt weer le geven:

Aqndelen
Slqnd per I jonuori

Obligolies

Tolool

€

€

€

1.197.203

1.s34.524

2.731.727

414.7 53
(128.7e7)

300.000

714.7 53
(128.7e7)

Mutqlies boekjoor

Aonkopen
Verkopen
Woorde mutotie

(52.021)

Mutotie ogio (oonkoop/verkoop)

58',r

Afschrijving ogio en disogio

Slond per

3l december

581

(4.743]|

14.743],

233.93s

295.838

52?.773

1.431.138

1.830.362

3.261.s00
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Effecten besloon uil obligoties en oondelen. ln de woorde von de obligoties is een ogio
opgenomen von €47 .l70. De cumulotieve ofschr'rjvingen hieromtrenl belreffen €l 6.807 .
De morklwoorde von de obligoties bedroogt ultimo 20,lB €l .BBó.502. De morklwoorde von
de oondelen bedroogl ultimo 2018 €l .i 431 .138. De effecten worden oongehouden ter
belegging. Het is de intentie om de effeclen oon te houden tot het einde von de loopt'ljd.

Voonoden (4)
De voorroden per bolonsdolum

z'rjn ols

volgl somengesleld:
31-12-2018

31-12-2017

€

€

7.410

7.548
2.360
240

Vooroqdqrlikelen
Boek "lwinkel"
Cop inclusief borduring

2.242

il3

Sleutelhongers

Pordoespoppen
Horloge volwossene

55.930
48
65.743

72.131

Vooziening incouronle voorrood

(e.756)

(e.756)

Tolool

55.987

62.375

61.776
207

De voorroden worden direct oongewend in het koder von de doelstelling.

Vorderingen en overlopende octivo (5)
De vorderingen per bolonsdotum z'rjn ols volgt gespecificeerd:

3t-12-2018

31-12-2017

€

€.

ór.00ó

Vorderingen
Omzetbelosting
Overlopende octivo

274.673

44.7 43
187.873

Tolool

335.679

232.616

De overlopende octivo zijn geheel benodigd voor de bedr'rjfsvoering. De overlopende
octivo besloon voor hel grootse gedeelte uit giften en nololenschoppen (€i 89.835) welke
expliciet betrekking hebben op het boekjoor 2018, doch pos in 2019 z¡n of worden voldoon.
ln de overlopende oclivo zit tevens een legool welke reeds in het resultool von 2017 is
verwerkt, moor welke in 20ì8 nog niet is uilgekeerd (€ 59.147). Ultimo 2017 bedroeg deze
overloop €132.500.
De vorderíngen en overlopende oclivo zijn kortlopend von oord
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liquide middelen (6)
De liquide middelen sloon geheel ler vrije beschikking von de slichting.
PASSIVA
Reserves (7)
De reserves per bolonsdofum z'rjn ols volgl gespecificeerd

Conlinuileils

Beslemmings
reserve

Reserve

Slond per I jonuod

€

€

2.000.000

3.r 95.039

3.ó99.375

8.894.414

(354.3e7)

(354.3e7)

il

3ó.21 r )

(r3ó.2r

3l december

Tolool

€

Mulqlies boekJoor
Resullootbeslemming
Herverdeling reserves

Slond per

Overige
feserves
€

r)

3.058.828

2.000.000

136.211

(2r8.r86)

(354.3e7)

3.48r.r89

8.540.017

t i n uilt e i t sreserv e
De continu'lleitsreserve dient ols buffer om, b'rj het onverhoopt wegvollen von één of meer

Con

belongr'ljke finoncieringsbronnen, lopende progrommo's en oongegone verplichtingen op
een correcte monier le kunnen ofronden, inclusief de doorvoor benodigde inzet von de
medewerkers von Villo Pordoes. De intern voslgeslelde norm voor de noodzokelijk geochte
omvong von deze reserye bedroogt € 2.000.000. De hoogte von de confinuileitsreserve komt
voort uil onderstoonde uilgongspunten:
- de werkgeverslosten von het vollollige personeel voor '12 moonden
- Beëindiging huurverplichtingen en olle ondere lopende conlroclen
Joorlijks vindl er een toelsing ploots of de hoogle von de continujleitsreserve nog voldoet

oon bovensloonde uitgongspunten.
Besfemmingsreserve
Hel verloop von de bestemmingsreserve

is ols

volgt
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Finoncieren

oclivo
€

Slond per I jonuori

3.r 95.039

Mulolies boekjoor
(Onltrekkingen) / DotoÌies

(r3ó.2r

Stond per

Sl december

1)

3.0s8.828

hoogte von de (geconsolideerde) boekwoorde von de voste octivo wordf een
bestemmingsreserve finonciering oclivo oongehouden. Deze reserye wordt beschouwd ols

Ter

voslgelegd vermogen. Deze eigen middelen zljn oongewend len behoeve von de
bedrijfsvoering en ler reolisering von de doelstelling.
De beslemmingsreserve ten behoeve von doelslellingen is bestemd voor de reolisolie von
de doelstellingen von Slichling Fondswerving Villcr Pordoes. Bovengenoemde beperking op
de reserves is door hel bestuur vostgesteld. Op de beslemmingsreserves berusl geen
verplichting.
Overige reserves
Deze reserve is vrij besteedboor en zolworden oongewend ten gunsle von de doelstellingen
von Villo Pordoes. De ofnome reoliseerl Villo Pordoes door noor verwochling de komende
joren meer uil le geven don er oon opbrengsfen ontvongen worden (exploitotietekort).
Het verschiltussen het geconsolideerde en enkelvoudige reseryes kon worden verkloord
doordot de geconsolideerde joorrekening von Stichting Fondswerving Villo Pordoes (SFV) tol
slond is gekomen door het somenvoegen von de joorrekeningen von zowelSFV ols Stichting
Exploitotie Villo Pordoes (SEV), onder eliminolie von onderlinge vorderingen en schulden en
onderlinge boten en losten. Dit verschil kon ols volgf kon worden gespecificeerd:
Reserves

€

Somenstelling geconsolideerde reserves
Enkelvoudige reserves SFV

SFV

8.497.645
42.372

Reserves SEV

8.540.017

Tolool

Fondsen (8)
Het verloop von de fondsen is ols volgt:
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B

Beslemmings
fonds
€

Slond per I jonuof

19.921

Mulqlies boekioor
Afnome 201 8 noor bestemmingsreserve
ïoenome 20lB vio resullootbeslemming
Afnome 201 B vio resullootbeslemming

70.483
29.O99

41.384

Slond per

3l december

61.305

Wonneer door derden oon een deelvon de middelen een specifieke besleding
dient, is dit oongemerkt ols'beslemmingsfonds'.
De reserves per bolonsdotum z'rjn ols volgt gespecificeerd:

I
jonuorl

Slond per

tondsen
Welzorg Ergo medische
OMO inz 2College
Foco Distributiecentrum

Smeding
V'Business B.V.
Hr FP den Ridder

2018
resulloot
beslemmlng)

Toenome

(vio

<.€€€
hulpmiddelen
BV

BV
Stichting Meer'S-Hertogenbosch
EindhovenAirportNv
Tofelronde De Longhstroe
Stichiing Brond Chority
Stichling Dog met een loch
FP den Ridder Holding BV
L.P.M. Hoo¡jmoijers eo
Colort Benelux BV
Vendor B.V.
Cho You
Deco Visie Den Bosch B.V
STichting Pleinfeslivol
R.W. von der Heijden eo
L.G. von Kleij eo
Princess Sporlsgeor Troveller B.V.
Stichling Kinderposizegels Nederlond
Stichiing De Rooi Ponnen
Stichling Notuurpork de Efteling
Box Kroneburg beheer
Siroco Beleggingen bv
Frieslond Compino Nederlond
Rosmolens Ondernemers
Solvid ondernemen

Tolool

33
120
102
ll3
229
402
I.500
lB2
.l50
101
713
154
54
500
475
3.350
I .000
1.000
10.305
10.000
10.000
10.000
15.000
5.000

735
ó.1Bó
7.000
1.000
5.000
-

70.483

19.921
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2018

(vlo resullool
beslemming)

is

gegeven
Sfond per 3l

december

735
6.186
7.000
1.000

5.000

33

-

120

102

ll3
229

402
1.500

182
150

l0l
713
154

54

-

500
475
3.350
I .000

-

(29.099)

1.000
10.305
10.000
10.000
10.000
15.000

5.000
61.305
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Voorsfe/ fof besfemmíng von hef resu/foot 2018
De joorrekening 2018 is vostgesteld door het bestuur von de slichting. Hel bestuur heefl de
beslemming von hel resultool voslgesleld conform hel doorloe gedone voorstel.

Voorsfe/ lof besfemming von hef resu/foot over het boekjoor 20lB

Hel besluur von de sÌichting stelt voor hel negolieve resultool len bedroge von
te besleden conform hel ovezicht beslemming soldo op pogino 24.

Vooruitlopend op de goedkeuring door de Rood von Toezichl
joorrekening verwerkt.

is

EUR 309.453

dit voorstel reeds in de

Korllopende schulden (9)
De korllopende schulden kunnen ols volgl worden gespecificeerd:
31-12-2018
€

Korllopende schulden
Schulden oon leveronciers
Premies sociqle loslen

42.817
48.427
50.549

Te betolen kosfen
Te betolen vokontieloeslog

16.O14

62.524
39.239
31ó
42.391
53.059

20s.437

197.529

47.630

Overlopende possivo
Tolool

31-12-2017
€

De schulden hebben een resterende loopt'rjd von korler don een joor. Mel betrekking lol de
rekening couront schuld z'rjn geen zekerheidsslellingen overeengekomen. Er wordt tevens
geen rente in rekening gebrocht.

Niel uil de bqlqns blijkende verplichlingen
Het joorlljkse bedrog oon huurverplichlingen oongoonde onroerend goed bedroogt
€-379.789. De huurverplichtingen kunnen joorlijks w'rjzigen ols gevolg von indexering. De

huurverplichlingen zljn met ingong von ì jonuori 2016 oongegoon voor een term'rjn von 20
joren.
Als gevolg von enkele overlijdens zolStichlíng Fondswerving Villo Pordoes ols erfgenoom
nolotenschoppen verkr'rjgen. ln dit gevolgool hel om gecompliceerde erfenissen woorb'rjde
ofwikkeling verloopt over veel schijven. Aongezien hef moment von uitkeren en de omvong
von de te onlvongen nolotenschoppen niel betrouwboor geschot kunnen worden, is er
geen vordering gevormd uit de hoofde von de nog le onlvongen nolotenschoppen.
ln 2018 wos er sproke von een indexering von de huur von 1 ,52%. ln 2019 zol deze indexering
1,88%

bedrogen.

Voor de finonciering von hoor ocliviteiten is de Stichting Exploitotie Villo Pordoes volledig
ofhonkelijk von de Stichting Fondswerving Villo Pordoes, gevestigd in de gemeente Loon op
Zond. Dit is stoluloir voslgelegd.
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Finqnciële inslrumenten
Voor de toelichting von primoire finonciële instrumenten wordl verwezen noor de specifieke
poslgewijze toelichling. Hierno is hel beleid von de orgonisotie opgenomen ten oonzien von

finonciële risico's.
A/gemeen
De belongr'rjksle finonciêle risico's wooroon de orgonisotie onderhevig is z'rjn hel
liquidileitsrisico en het kredielrisico. Hel finonciële beleid von de orgonisolie is erop gericht
om op de korle termijn de effecten von koers- en renleschommelingen op het resultool le
beperken en om op longe termijn de morklwisselkoersen en morktrentes te volgen. De
orgonisotie mookt geen gebruik von finonciêle derivoten om de finonciële risico's die
verbonden zijn oon bedrijfsoctivifeilen te beheersen.
Li

quidifeifsrisico

Periodiek worden liquiditeitsbegrotingen opgesteld. Door tussentijdse monitoring en
eventuele b'rjsturing worden liquidileilsrisico's beheersl. ln de liquiditeitsbegrotingen wordl

rekening gehouden mel loekomstige investeríngen en beperkte beschikboorheid von

liquide middelen.
Kredielrisico
De orgonisolie beperkt hel kredielrisico door uitsluitend zoken le doen met finonciële
instellingen met een hoge kredietwoordigheid. Op bolonsdotum woren er geen significonle
concentroties von kredielrisico.
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TOETICHTING OP DE BATEN EN I.ASTEN OVER 2018
Som der geworven boten (10)
De som der geworven bolen kunnen ols volgl worden gespecificeerd
2018

2018

2017

Werkeliik

Begrool

Werkeliik

€

€

€

146.413
57.717

100.000
50.000

149.952

261.564

225.OOO

211.486

503.595

375.000

432.206

70.859

500.000

73.930

r

229.596
76.745

Bolen von porliculieren

Collectonten
Nolotenschoppen
Conlributies
Donoties en giflen
Eigen lolerijen prljsvrogen
Overige boten von porticulieren

7.546
63.222

37.901

Bofen von bedrijven
Ontvongsten uit oclies
Giften in noluro
Ontvongsten uit sponsoring
Giflen bedrijven
Evenementen
Overige boten von bedrijven

153.794
73.872

00.000

200.000

300.000

119.444
83.472

1.100.000

18.214
527.471

44.230

4l ô.685
Boten von lolerij-orgonisolies

9t

Bolen von orgonisolies zonder
winslslreven

Totool

1.?74

769.456

100.000

533.473

1.689.827

1.575.000

1.495.124

Boten ols legenpreslotie voor de levering von producten (11)

De bofen vonuit de verkoop von goederen kunnen ols volgl worden gespecificeerd:
2018

2018

2017

Werkeliik

Begrool

Werkeliik

€

€

C

B.OB9

(5.352)

75.000
(50.0oo)

(22.728)

2.737

25.000

17.190

Bolen ols legenpresenlolie voor de
levering von produclen

Opbrengsten
Kostprijs

Iolqql
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Besleed qqn doelslellingen (12)
De besledingen oon de doelstellingen kunnen ols volgf worden onderverdeeld noor de
doelsfellingen von de Stichting:

Besledingen
Uitbesleed werk

2018

2018

2017

Werkeliik

Begrool

€

€

Werkeliik
€

05.000

l0l .l 73

104.807
626.857
380.266
255.624

Personeelskosten (l 2o)
Huisvestingskosten

Afschrljving en renle
Overige kosten (l2b)
Tolool

262.400
49ó.800

r.959.513

1.852.772

Villo
€

Overige koslen (12b)

Personee/skosten

104.807
300.807
380.266
255.624
399.644

1.4/.1.1ß

Tolool

(

I

593.457

374.165
266.123
531.174

r.8ó6.092

Overige loslen

Pordoes

Huisvestingskosten
Afschr'rjving en rente

613.572
325.000

591 .959

Doelslelling
Stichting
Exploitotie

Besledingen
Uitbesleed werk
Personeelskoslen (l 2o)

r

Wervings
Kosten
€

Beheer en
odministrolie
€

Tolool

258.966

67.084

104.807
626.857
380.2ó6

168.123

24.192

255.624
591.959

427.089

91.276

1.959.513

€

2o)

De personeelskoslen kunnen ols volgt worden gespecificeerd
2018

20r8

2017

Werkeliik

Begroot
€

Werkelijk

18.669

476.838
63.248
39.486
34.000

469.381
58.646
38.104
27.326

62¿.857

613.572

5?3.457

€

Personeelskoslen
Lonen en solorissen
Sociole loslen
Pensioenlosten
Overige personeelslosten

50ó.753
66.219

35.216

Tolool
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ln 2018 hod de Slichting Fondswerving Villo Pordoes en de Stichting Exploilotie Villo Pordoes
gemiddeld respeclievelijk 3,4 full lime equivolenten (2017:3,4) en 4,0 full lime equivolenten in
diensl (2017:3,8). De 3,4 Fte von Slichting Fondswerving Villo Pordoes houden zich bezig met
het werven von fondsen. ln de 4,0 Fte von Stichling Exploitolie Villo Pordoes zit I Fte directie,
de overige 3,0 zijn overige werknemers.

Bezoldiging Besfuur
De bestuurder is in loondienst von Slichting Exploitofie Villo Pordoes. Om een duidelijk inzicht
le geven in de kosten von de direcleur is hieronder de specificotie von de beloning

opgenomen:
lnformolie
Besluurder

Noom
Functie

P. Persoon

Directeur

Diensfuerbqnd
Aqrd

Onbepoold

Uren

3B

Porltime percentoge
Periode

90%

1/t-31/12
Bezoldisins
€

Joorinkomen
Bruto loon
Vokontiegeld

109.100
8.55ó
I r 7.656

Overige
loslen (werkgeversdeel)
Belostbore vergoedingen/bijtellingen
Pensioenloslen (werkgeversdeel)

L371

SV

4.287

9,232
22.890

Tolool bezoldiging

140.54ó

De bezoldiging von de Algemeen Directeur bedroeg in 20.l8 <140.546 inclusief
werkgeverslosten. |n2017 wos dit <138.402. Aon de Directie zljn geen leningen, voorscholten
of goronlies verstrekt.
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Bezoldiging Alge m e e n Dre ct e ur
De Rood von Toezichl voerl een beloningsbeleid dol er op gericht

is een morktconforme
beloning oon te bieden die rechl doel oon de a¡¡oorte von de funclíe von de bestuurder,
doorbijrekening houdend met de vigerende moolschoppel'rjke normen en de Regeling
beloning directeuren von goede doelenorgonisoties.
Gezien het feit dol bestuurder zijn von een orgonisolorisch kleine stichling ols Villo Pordoes
een meer don normole t'ljdsbesteding op zeer ofwijkende tijdstippen vergl, ochl de Rood
von Toezicht een zeer beperkt ( tljdelljk) hoger beloningsniveou ols opgenomen in de
genoemde beloningsregeling oonvoordboor.

BezoldigÌng Rood yon Toezichl
De leden von de Rood von Toezichf ontvongen geen honororio don welvergoeding voor

gemookle kosten.
Overige kosten (l2b)
De overige kosten kunnen ols volgt worden gespecificeerd
2018
Werkelük
€

Ovefige kosten
Algemene beheerskoslen
Exploitotiekosten
Reclomekoslen
Finonciële losten
Onderhoudskosten

130.550

149.679

222.300
Br.750
r.500

195.',t38

1.522
5ó.85ó

567.767

471.ó00

50ó.673

9.038
5.i 54

19.700
5.500

17.394

24.192

25.200

24.501

591.959

496.800

531.174

Pogino 44
Deloitte
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103.478

35.500

t

Voor

€

138.721

rcT

Tolool

2017

Werkelijk

216.797
137.219

2.148
72.882

Oveilge koslen beheer en
odminislrolie
Finonciën, plonning en conlrol

2018

Begroot
€

7.107
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Soldo vqn de finonciële bolen en losten (13)

Hel soldo von de finonciële bolen en loslen kon ols volgt worden gespecificeerd

Nelto beleggingsresullool
Bolen uit beleggingen

2018

20r8

2017

Werkeliik
€

BeErool

Werkelük

{3r.33ó)

€

{;

295.000

296.s51

(14.728)

{30.000)

(r 5.404)

(4ô.064)

2ô5.000

281.147

Gereoliseerde woorde mutqties
Couponrente oondelen
lnlerestresultool bonken
Afschrijving ogio/disogio effeclen
Bonkkosten en provisies

{77.886}

237.000
55.000
3.000

238.753

(e.e8ó)

(20.000)
(r 0.000)

{r0.458)

Tolqql

(46.0641

265.000

281.747

Kosten von beleggingen

Tofool
Sqldo finonciële bolen en loslen

45.486

r.0ó5
(4.743l'
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OVERIGE TOETICHTINGEN OP DE JAARREKENING
Kengelollen
De relevonle kengelollen mel betrekking tol de enkelvoudige joorrekening von Stichting
Fondswerving Villo Pordoes kunnen ols volgt worden gespecificeerd:
2018

2018

2017

Werkeliik

Begrool

Werkelijk

/o

e,
/o

85,r

8ó,r

d

Besledingen oon de doelslelling (t)
Tolqol kosten doelstelling in % von de
som der boten

ø
./o

95,1

2018

20r8

2017

Werkeliik

BeErool

Werkelllk

ctt

/o

Besledingen qqn de doelslelling (2)
Tolool kosten doelstelling in % von de
som der loslen

d

,/o

c¡t
,/o

73,5

74,3

77,1

2018

2018
Begrool

Werkellik

Werkelilk
d

./o

d

./o

2017
d

/o

Besledingen fondswervin g
Totoolwervingskoslen in Tovon de
som von de geworven bolen

25,3

20r8

2018

2017

Begrool

Welkelijk

/o

ú
,/o

4,7

4,8

d

Pogino 4ó
Deloitte
Behorend
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23,5

Werkeliik
Besledingen beheer en qdminislrolie
Totool koslen beheer en
odministroliein%von de som der
losten

Voor

24,5

ot
/o

4,1
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DECEMBER 2OI8

(No voorslel resulloqlbeslemmin g)

31-12-2018
€

C

€.

31-12-2017
€

ACTIVA

Finonciële vqsle oclivo
Effecten
Lon

3.2ó1.500

2.731727

2.250.0OO

2.400.000

glopende vorderingen

Lening Stichting Exploitotie Villo

(l)

Pordoes

Korllopende vorderingen
Voorroden
Vorderingen en overlopende

octivo

[iquide middelen

Q)

55,987

62.375

982.80r

980.845

(3)

r.038.788

1.043.220

2.058.835

2]45.889

8.609.123

8.920.836

PASSIVA

Reserves en fondsen
Reserves

ContinuìIeilsreserye
Bestemmingsreserye

2.000.000
3.058.828
3.438.817

Overige reseryes

2.000.000
3.r 95.039

3.ó57.003

(41

8.497.645

8.852.O42

ó1.305

19.921

50.1 73

48,873

8.609.123

8.920.836

Fondsen

Bestemmingsfonds

Korllopende schulden en
overlopende possivo

(5)
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VAN BATEN EN TASTEN OVER 2OI8
2018

Werkelijk
€

2018
Begrool
€

2017

Werkelijk
€

BATEN

Bolen von porticulieren
Bolen von bedrljven
Boten vo n loter'lj-orgo nisoties
Boten von orgonisoties zonder
winstslreven

503.595
416.685

325.000

432.20ó

00.000

527.471
1.974

r .r

91

.456

100.000

533.473

1.689.827

r.575.000

1.495.124

2.737

25.000

17.190

1.692.564

1.600.000

1.512.3t4

.441 .148

1.377.520

1.438.072

427.089

385.474

350.834

91.276

89.778

77.186

SOM VAN DE LASTEN

1.959.513

1.852.772

1.866.092

SATDO VOOR FINANCIETE BATEN

(266.e4e)

(252.772)

(353.778)

(46.064)

2ó5.000

281.147

(3r3.013)

12.228

(72.6311

7

Som von de geworven bolen

Boten ols tegenprestolie voor de
levering von producten

69

Overige boten
SOM VAN DE BATEN

TASTEN

Besleed oon doelslellingen
Slichting Exploilotie Villo Pordoes

(6)

Wervingskoslen
Beheer en odminislrolie

(ó)

1

EN IASÏEN

Finonciële boten en losfen
SATDO BATEN EN LASTEN
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2018

2018

2017

Werkeliik

Begroot

G

€

Werkeliik
€

BESÏEMMING SALO 2OI8

Ioevoeging of ontlrekking don
ConlinuìIeilsreserye
(r3ó.2r

Bestemmingsreserve
Overige reserves

r)

(2r 8.r 8ó)

Bestemmingsfonds

(1ó0.000)

172.228

9.636

41.384

(3r3.0r3)

Tolool
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(250.000)
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262.241

12.228

u2,631)
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Toelichting behorende lol de joorrekening 2018
Algemeen
Voor de olgemene grondslogen voor de opstelling von de joorrekening, de grondslogen
voor de woordering von oclivo en possivo en de bepoling von het resultoot, olsmede voor
de toelichting op de onderscheiden octivo en possivo en de resultoten, wordl verwezen
noor de toelichling op de geconsolideerde joorrekening, voor zover hierno niet onders wordl
vermeld.
Algemene grondslogen voor de opslelling von de joorekening
De joorrekening is opgesleld conform Richtlijn voor de Joorversloggeving ó50
Fondsenwervende inslellingen. ln 2017 zijn oonpossingen in de richtl'rjn ó50 von krocht
geworden die hebben geleid tol een gewijzigde indeling von de sloot von boten en loslen
Ook de rubricering von de vergel'rjkende c'rjfers 2017 is overeenkomstig oongeposl. De
w'rjzigingen hebben geen impoct op hel vermogen of resultool ín 2017 of voorgoonde
boekjoren.
De woordering von octivo en possivo en de bepoling von hel resultool vinden ploots op
bosis von historische koslen, tenz'rj onders vermeld.

Het resultool wordl bepoold ols het verschil lussen de bolen en loslen. De boten en losten
worden loegerekend oon de periode woorop ze betrekking hebben. Alle opbrengsten
worden voor het brutobedrog onder de boten opgenomen. Kosfen die nodig zljn om
bepoolde bolen te reoliseren, worden in de stool von boten en losten ofzonderlljk ols losl
gepresenleerd.

Op de in de stoot von bolen en losten opgenomen begroling
toegepost.
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Specifieke grondslogen voor de woorder¡ng von ocl¡vo en pqssivq
Longlopende vorderingen
De vorderingen op en leningen oon verbonden moolschoppljen olsmede de overige
vorderingen worden blj eersle verwerking opgenomen legen de reële woorde en
vervolgens gewoordeerd legen de geomortiseerde koslprijs, welke gelûk z'ún oon de
nominole woorde, onder oflrek von noodzokelijk geochte voozieningen.
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TOETICHTING OP DE BAIANS PER 3I DECEMBER 2OT8

ACTIVA
Longlopende vorderingen (l )
De longlopende vorderingen per bolonsdotum zijn ols volgt gespecificeerd:

[onglopende
vordednEen
€

Slqnd per

1

jonuori

2.400.000

Mulolies boekioor
Finoncieel voorschol copociteitsuilbreiding Stichling
Exploitotie Villo Pordoes
Stond per

r

3l december

50.000

2.250.000

Vordedngen en overlopende octivo (2)
De vorderingen per bolonsdotum zijn ols volgt gespecificeerd

Vorderingen
Rekening couronl Stichling
Exploitotie Villo Pordoes
Overlopende octivo
Totool

31-12-2018
€

31-12-2017

732.152
250.649

823.514
r 57.33r

982.801

980.845

€

De overlopende octivo z'rjn geheel benodigd voor de bedrljfsvoering. De overlopende
oclivo bestoon voor het groolse gedeelle uit giften en nolotenschoppen (€189.835) welke
expliciel betrekking hebben op het boekjoor 2018, doch pos in 2019 zrln of worden voldoon
ln de overlopende octivo zit tevens een legoot welke reeds in het resullool von 2017 is
verwerkt, moorwelke in 2018 nog niet is uitgekeerd (€59.147). Ultimo 2017 bedroeg deze

overloop €'132.500.
Liquide middelen (3)
De liquide middelen sloon geheel ler vrije beschikking von de stichting
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PASSIVA
Reserves (4)
Het verschil lussen de geconsolideerde reseryes en de enkelvoudige reseryes kon ols volgt

worden gespecificeerd

:

Conlinuileils

Geconsolideerd

Beslemmings
feserve
€

Overige

Tolool

Reserve
€

reserves
€

€

2.000.000

3.058.828

3.481.189

8.540.0r 7

{42.372)

(42.372)

(42.372)

(42.372)

3.438.817

8.497.645

Verschil
Reserves Stichling

Exploitolie Villo Pordoes

Enkelvoudig

2.000.000

3.058.828

Korllopende schulden (5)
De kortlopende schulden kunnen ols volgl worden gespecificeerd:

31-12-2018

31-12-2017

€.

€.

Korllopende schulden
Schulden oon leveronciers
Te belolen kosten
Te betolen vokontieloeslog

12.096
20.569
r 7.508

13.994
20.258

Tolool

50.173

48.873

14.621

De schulden hebben een resterende looplijd von korler don een joor. Mel belrekking tot de

rekening couront schuld zijn geen zekerheidsstellingen overeengekomen.
geen renle in rekening gebrochl.

Ei

wordl tevens

Niet uit de bolons blijkende verplichlingen
Het joorlljkse bedrog oon huurverplichtingen oongoonde onroerend goed bedroogt
<379.789. De huurverplichtingen kunnen joorlijks w'rjzigen ols gevolg vqn indexering. De

huurverplichlingen zljn met ingong von 1 jonuori 2016 oongegoon voor een term'rjn von 20
joren.
ln 2018 wos er sproke von een indexering von de huur von 1 ,52%. ln 2019 zol deze indexering
.|,88%

bedrogen

Voor de finonciering von hoor ocliviteilen is de Stichting Exploitotie Villo Pordoes volledig
ofhonkelijk von de Stichting Fondswerving Villo Pordoes, gevestigd in de gemeente Loon op
Zond. Dil is sloluloir voslgelegd.
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TOETICHTING OP DE BATEN EN TASTEN OVER 2018
Besleed oon doelslellingen (ó)
De besledingen oon de doelstellingen kunnen ols volgt worden onderverdeeld noor de
doelslellingen von de sfichting:

20I8
Besledingen
Bljdroge SEV
Personeelskosten (óo)
Overige kosten (12b)

Toloql

Werkelijk

2018
BeEroot

Werkeliik

€

€

€

r.45r.380

r.393.298

1.402.773

285.262
222.871

261.474
r 98.000

267.912

r.959.513

1.852.772

1.866.092

Overige koslen (l2b)
Totoql

195.407

Overige loslen

Doelslelling
Slichting
Exploitotie

Besledingen
Bijdroge SEV
Personeelskoslen (óo)

2017

Villo
Pordoes
ê

Wervings
Koslen

Beheer en
odminislrolie

€.

€

1.366.970

14.915
244.051
I ó8.r 23

69.495
13.737

t.451.380

27.474
46.704

8.044

222.871

1.4/-1.148

427.089

91.276

1.959.513
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PERSONATIA
Rood von Toezichl Villo Pordoes
P. R'ljken,

Voozitfer

H.A.G.A.M. Godello, Secreloris. Vostgoed en Focilitoire Zoken
L.A.M. Verweij, Penningmeesler

E.G.J.M. Bogoerls, HRM-beleid medewerkers én Vr'rjwilligers, Medische Commissie
E.M. von der Reijden, Morketing en Fondsenwerving

Mevrouw A. Schovemoker, Auditor nomens Stichting Notuurpork de Efleling
Algemeen Direcleur / Besluurder
Peter Persoon

Medische Commissie
Mevrouw Sondro Poot, Kinderorts, Vooziller
Mevrouw Mor'rje Borlels, Kinderorts
Mevrouw Merel Kloossens, Kinderorls
De heer Eric de Groot, Kinderorls
Mevrouw Pelro von Kompen, Revolidotieorls
Mevrouw Kofinke von Dijk, Kinderorls
Mevrouw Wendelo Leeuwenburgh-Pronk, Kinderorts
Beleggingsodviescommissie (BAC)
De heer C.H.M.M. Adrioonsen, Extern Adviseur
De heer A. Becker, Extern Adviseur
De heer R.W.A. Verkoulen, Beleggingsodviseur bonkorgonisotie
De heer L.A.M. Verweij, Auditcommissie RvT
De heer E.G.J.M. Bogoerls, Auditcommissie RvT
De heer P. Persoon, Voozilter, Algemeen Directeur/Besluurder Villo Pordoes
Vrijwilligersrood
Wim Rijkers, Voorzitter
Cindy von Wijk, Vicevoozitter
Ank Fronsen, Lid
Corrie Joosen, Notulist
Hélène von Oversteeg, Lid
Conny Mollens, Lid
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Medewerkers

Nicolelte De Witvon den Berg, Fondsenwerving
Chontol Frljters, Fondsenwerving
Gert-Jon von Boxel, Fondsenwerving
Olof Jungerius, Fondsenwerving
Morielle Oomen, Goslencoördinotor
Leonique Rijnen, Gostencoördinotor
Bert Akkermons, Focilitoir- en Vrljwilligerscoördinotor
Soskio Witlox, Ad ministrotief Medewerkster/Activiteilencoördinotor
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Colofon
Uilgove:
Slichting Fondswerving Villo Pordoes
Afdeling Finonciën en Algemene Zoken
Postbus I8

AA Kootsheuvel
Telefoon: (041ó) 28 Bl I I
5170

Eindredqclie:
Cock Nederpelt
Finonce & Control, Efleling BV

O Stichting Fondswerving Villo Pordoes 20,l9
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan het bestuur en de raad van toezicht van Stichting Fondsenwerving Villa Pardoes

VERKLARING OVER DE

IN HET JAARVERSLAG

OPGENOMEN JAARREKENING 2018

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Fondsenwerving Villa Pardoes te Loon op Zand
gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en
de samenstelling van het vermogen van Stichting Fondsenwerving Villa Pardoes op 31 december 2018 en
van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 voor
Fondsenwervende Instellingen,
De jaarrekening bestaat uit:

1,

De geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2018.

2.

De geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2018.

3.

De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
"Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening',,
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Fondsenwerving Villa Pardoes zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA),
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.

VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die
alleen bestaat uit de overige gegevens op grond van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650. Naast de
jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit
. Verslag van de raad van toezicht
. Verslag van de algemeen directeur

.

Overige gegevens

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven ¡n het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853
Deloitte Accountants B.V. is a Netherlands affil¡ate of Delo¡tte NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Lim¡ted.

3t147 3829 0 / 20 19 . 0 68597

.

02 / JS

/

t

Deloitte.
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie
a

Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat

a

Alle informatie bevat die op grond van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 voor Fondsenwervende
Instellingen is vereist,

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen

vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiêle afwijkingen
bevat,
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650
voor Fondsenwervende Instellingen en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet
dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening,

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het verslag van de
bestuurder en de overige gegevens, in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 voor
Fondsenwervende Instellingen.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE
JAARREKENING
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 voor Fondsenwervende Instellingen, In dit
kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige ¡nterne beheersing die het bestuur noodzakelijk
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar
werkzaamheden in continuTteit voort te zetten, Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continurteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsact¡viteiten te beëindigen of als beëindiging het
enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuìteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de stichting,

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en u¡tvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
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Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
a

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

o

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

o

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

O

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

o

Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen.

a

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

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van,
het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald
van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het
risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen
geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten
noodzakelijk was.
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Wij communiceren met het bestuur en de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en
2019.068597 JS / Villa Pardoestiming van de controle en over de significante bevindingen die uit onze
controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne
beheersing.
Breda, 4 juni 2019
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