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JAARVERSLAG 2016 

 

In dit Jaarverslag 2016 wordt in hoofdlijnen aangegeven wat het bestuur in het afgelopen boekjaar 

voor activiteiten heeft ondernomen. 

 

1.1 ALGEMENE INFORMATIE 

 

De Stichting Marikenhuis is opgericht op 18 september 2013 en is statutair gevestigd te Nijmegen en 

heeft als belangrijkste doel ‘het ondersteunen van (ex-) kankerpatiënten en hun naasten bij het 

herstel van de kwaliteit van hun leven’. Zie ook H 1.2 - Doelstellingen van de Stichting 

 

 Het bestuur bestaat uit de navolgende personen: 

 

 Mw. Yvon ten Brummelhuis, voorzitter 

 Dhr. Jochen Rengers, penningmeester 

 Dhr. Carol van Eert, secretaris (tot juli 2016) 

 Dhr. Henk Plaizier, secretaris (vanaf juli 2016) 

 Mw. Monica Pop, bestuurslid  

 Dhr. Thijs Volkers, (adviserend bestuurslid 

 

Tegelijkertijd in september 2013 is een ‘zusterstichting’ opgericht onder de naam Vrienden van 

Marikenhuis. Er is periodiek contact tussen de beide Stichtingen waarbij de Stichting Vrienden Van 

zich met name richt op het genereren van middelen ten behoeve van de Stichting  Vrienden Van, die 

deze middelen  inzet voor het Marikenhuis. 

 

 Concrete activiteiten welke tot stand zijn gekomen: 

 

 Plan van Aanpak m.b.t. sponsorwerving is geactualiseerd. 

 Jaarrekening en jaarverslag 2015 aangeboden en goedgekeurd. 

 Contacten met de regionale huisartsenvereniging zijn geïntensiveerd. 

 Brochure is geactualiseerd. 

 Er zijn meerderde promotionele activiteiten ondernomen. 

 

1.2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING 

 

De statutaire doelstelling van de stichting luidt: De stichting heeft als doel het ondersteunen van (ex-) 

kankerpatiënten en hun naasten bij het herstel van de kwaliteit van hun leven; het bieden van 

mogelijkheden tot ondersteuning en het functioneren als wegwijzer voor de hiervoor bedoelde 

doelgroep; het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin 

verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de meest ruime zin.   
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1.3 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN 2016 

 

1.3.1  BELEIDSVISIE MARIKENHUIS NIJMEGEN E.O.  

 

Om alle (toekomstige) partners een helder en overzichtelijk beeld te geven van de Stichting 

Marikenhuis Nijmegen e.o., zijn de uitgangspunten van onze statuten in een overzichtelijke 

beleidsvisie nader uitgewerkt. Daarin is ook nadrukkelijk aandacht besteed aan de uitgangspunten 

van het IPSO (Landelijke Koepel van Inloophuizen) en het KWF (Koningin Wilhelmina Fonds), 

instanties die een belangrijke rol speelden bij de totstandkoming van het Marikenhuis in Nijmegen. 

De beleidsvisie is te vinden op de website van het Marikenhuis (www.marikenhuis.nl/over-

ons/missie-en-visie). 

 

1.3.2 COMITE VAN AANBEVELING 

 

Voor een goede reflectie van en ondersteuning door de belangrijkste partners in onze omgeving, is 

een Comité van Aanbeveling opgesteld. Daarin hebben bestuurders van overheid, ziekenhuizen, 

maatschappelijke instellingen en zorgverleners zitting. Op de website van het Marikenhuis  

(www.marikenhuis.nl/over-ons/comite-van-aanbeveling)  vindt u de meest actuele samenstelling 

van het Comité van Aanbeveling. 

1.3.3 FINANCIËLE OPZET EN WERVING MIDDELEN 

 

Zonder financiële middelen is het niet mogelijk een inloophuis te realiseren. Via fondsenwerving 

(samen met de Stichting Vrienden Van), subsidieaanvragen, acties (met name door de Stichting 

Vrienden Van) en diverse kleinere en grotere activiteiten , is in de loop van 2016 geleidelijk aan 

voldoende budget gerealiseerd. Een niet volledig overzicht van bijdragen is hieronder opgenomen: 

  Vanuit de extra middelen van Roparun (€ 15.000) is de keuken uitgebreid, en is de inrichting 

verder verfraaid.  

  Pubquiz Rotaract, de Rotary jongerenvereniging , t.b.v. het Marikenhuis 

 Subsidie Oranje fonds voor  aanschaf  muziekinstrumenten 

 Sponsorlopers Vierdaagse voor het goede doel 

 IPSO positionering  

 Bijdrage uit acquisitie Marikenhuisbrochure 2016  

 Particuliere initiatieven  

 Bijdragen van de ‘Vrienden voor het leven’ 

 

Voor 2016 en de jaren er na is door het bestuur een begroting opgesteld. De jaarrekening over 2016 

is in maart 2017 separaat door ons bestuur vastgesteld. Deze maakt samen met dit inhoudelijk 

jaarverslag onze verantwoording over 2016 compleet. Samen met de Stichting Vrienden Van is een 

eerste concept Plan van Aanpak opgesteld op basis waarvan beide Stichtingen jaarlijks samen aan de 

slag gaan om de middelen voor het komende exploitatiejaar binnen te halen. 

 

http://www.marikenhuis.nl/over-ons/missie-en-visie
http://www.marikenhuis.nl/over-ons/missie-en-visie
http://(www.marikenhuis.nl/over-ons/comite-van-aanbeveling
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1.3.4  VRIJWILLIGERSBELEID EN –WERVINGSPLAN 

 

Om het Marikenhuis een Inloophuis met zoveel activiteiten te kunnen laten zijn, zijn vele vrijwilligers 

nodig. Ze zijn het ‘goud’ van de organisatie. Onze vrijwilligers werken als gastheer/vrouw, als 

activiteitenbegeleider, als coördinator voor de activiteiten of dragen bij aan het beheer en 

onderhoud van het pand,  geven voorlichting over het Marikenhuis en verzorgen de interne en 

externe communicatie. Het werven van vrijwilligers blijkt geen grootse inspanning te kosten van het 

bestuur.  Via goede mond-op-mond-reclame, onze heldere beleidsvisie en een adequate 

communicatie (regionale media, website, social media) melden de vrijwilligers zichzelf al aan 

 

Vanaf het begin is gekozen voor een professionele vrijwilligersorganisatie; alle vrijwilligers zijn 

geschoold voor de taken die ze binnen het Marikenhuis verrichten en doen dit van harte en intrinsiek 

gemotiveerd.  Bij de werving van de vrijwilligers komt naar voren dat er zoveel kwaliteiten bij 

mensen aanwezig zijn. Al onze vrijwilligers kunnen pas na een gedegen meerdaagse training aan de 

slag binnen het Marikenhuis. In 2016 hebben twee nieuwe groepen vrijwilligers de IPSO-basistraining 

gevolgd. Voor de overige vrijwilligers worden er in vier groepen vervolgtrainingen verzorgd. Eind 

2016 waren er 65 getrainde vrijwilligers werkzaam in het Marikenhuis.  

 

Er is een begin gemaakt met de jaarlijkse voortgangsgesprekken met alle vrijwilligers, waarin 

aandacht wordt besteed aan het welzijn van de vrijwilliger, maar ook aan haar of zijn  

werkzaamheden, de organisatie, suggesties ter verbetering, ideeën over de toekomst. 

Om de cohesie binnen de groep vrijwilligers te bevorderen worden  Meet & Greet-avonden 

georganiseerd. Ook werd voor de tweede keer een zeer gezellige Vrijwilligers-dankjewelavond 

georganiseerd op het cruiseschip Rigoletto van Sijfacruises. 

 

1.3.5 ACTIVITEITEN 

 

Tijdens de openingstijden van het Marikenhuis is altijd een gastheer/-gastvrouw aanwezig om 

bezoekers te ontvangen voor een luisterend oor bij een kop koffie of thee. Daarnaast worden allerlei 

activiteiten georganiseerd voor kinderen, jongeren, jong volwassenen (18-35 jr), volwassenen en 

ouderen. Er zijn creatieve, expressieve, lichaamsgerichte en psychosociale activiteiten en activiteiten 

gericht op voeding en koken. Denk aan muzikale activiteiten als ‘Spelen met Klanken’ of ‘Muzikale 

Expressie’, aan lichaamsgerichte activiteiten als Feldenkrais, kennismaken met haptonomie, lessen 

Mindfulness en Yoga en introductiecursussen Tai Chi en Chi Kung. Het creatieve aspect kwam aan 

bod in ons open atelier. Daarnaast waren er gratis inloopspreekuren, bijeenkomsten rond het 

onderwerp ‘Verlies en rouwverwerking’, lotgenotenbijeenkomsten en nog veel meer…  

 

Meerdere keren per jaar vindt er een coördinatorenoverleg plaats om gezamenlijk de invulling van 

activiteiten te bespreken. Er kon in dit jaar worden voortgebouwd op succesvolle activiteiten uit 

2015. Zoals een zeer geslaagd jaarfeest in mei met als thema ‘Gezonde voeding’, de Marikenhuis 

kerstfair,  een open huis met Wereldkankerdag en een open huis op Oudjaarsdag, die was gekoppeld 

aan de oliebollenverkoop bij onze buren, scouting Jan van Hoof. 
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Voor het eerst werd in 2016 een middag georganiseerd  over de kunst van het afscheid nemen, een 

informatieve bijeenkomst over de betekenisvolle invulling van de palliatieve fase onder de titel  ’Hoe 

wil je herinnerd worden’. Daarnaast zijn er in 2016 een aantal goed bezochte themabijeenkomsten 

geweest, verzorgd door specialisten en verpleegkundig specialisten van Radboudumc en CWZ. 

Thema’s waren Darmkanker, Kanker & Werk, Huidkanker, Longkanker, Palliatieve Zorg, Blaaskanker 

en Prostaatkanker.  

Er waren theater- en filmvoorstellingen en een aantal exposities met werken van 

ervaringsdeskundigen (= zelf door kanker geraakt): een expositie van Tirza Mual, een expositie 

verzorgd door vrouwen met borstkanker en een expositie met als thema Mariken van Nimweghen.  

Het project Samenloop voor Hoop (juni 2017) is in 2016 opgestart. Het Marikenhuis is daarbij een 

van de goede doelen. En meer dan 50 studenten Geneeskunde (Radboudumc) waren in juni 2016 op 

studiebezoek in het Marikenhuis, als onderdeel van hun opleiding tot arts.  

Voor een volledig overzicht van al onze actuele activiteiten gaat u naar www.marikenhuis.nl. 

 

1.3.6 BEZOEKERS 

In het eerste anderhalf jaar na de opening bezochten bijna 2000 bezoekers het Marikenhuis. Zij 

kwamen binnenlopen voor een gesprek met een gastvrouw of gastheer (28%), bezochten een 

spreekuur of informatiebijeenkomst of deden mee aan een van de vele activiteiten (72%). Hoewel bij 

de gasten van het Marikenhuis de vrouwen, zoals verwacht, in de meerderheid zijn, is toch een op de 

vier bezoekers man. Bij het eerste bezoek aan het Marikenhuis worden allerlei gegevens 

geanonimiseerd vastgelegd. De registratie van de soort ziekte leert dat borstkanker de meest 

voorkomende aandoening is bij onze gasten als ze voor de eerste keer ons inloophuis bezoeken 

(35%), een kwart (25%) heeft prostaat-, darm- of blaaskanker en 11% van de bezoekers heeft te 

maken (gehad) met gynaecologisch kanker. Ruim 40% is onder actieve behandeling bij een specialist, 

de rest staat onder controle of is uitbehandeld.  

En het zijn niet alleen de ouderen die het Marikenhuis weten te vinden: 30% van onze bezoekers is 

jonger dan 50 jaar! Opvallend, en passend bij de doelstelling van het Marikenhuis, is dat ook naasten 

gebruik maken van het Marikenhuis, bijna een kwart van onze gasten is partner, kind, familielid of 

vriend(in). Wat betreft de regiofunctie van het Marikenhuis: een op de drie bezoekers komt uit de 

regio rondom Nijmegen, 65% komt uit Nijmegen zelf.  

 

Een derde (33%) van onze gasten was jonger dan 50 jaar, 30% tussen de 50 en 60 jaar en nog eens 

37% was ouder dan 60. Bijzonder was dat ook naasten de weg naar het Marikenhuis wisten te 

vinden, een op de vier bezoekers was partner, vriend, ouder of kind van een patiënt(e) met kanker. 

Een op drie bezoekers kende het Marikenhuis via familie, vrienden, collega’s of bekenden, 30% kwam 

op het spoor van het Marikenhuis via de media (krant en H-a-H krant). Minder dan 10% kende het 

Marikenhuis via hun zorgverlener (specialist of huisarts). Daar is dus nog winst te boeken. Daarom is 

het Marikenhuis, in samenwerking met de regionale huisartsenvereniging, een project gestart 

‘Onbekend maakt onbezocht’ om  de bekendheid van het Marikenhuis binnen de eerste lijn 

(huisartsen, praktijkondersteuners, doktersassistentes) verder te vergroten. Een van de resultaten is  

is dat de bestuursvergaderingen van de Regionale Huisartsenvereniging Nijmegen e.o. plaats vinden 

in het Marikenhuis.  

http://www.marikenhuis.nl/
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1.3.7 INBEDDING IN HET ZORGNETWERK 

 

Heel veel energie is gaan zitten in het inbedden van het Marikenhuis in het zorg netwerk van de regio 

Rijk van Nijmegen. Immers het  Marikenhuis moet voor een groot deel haar gasten krijgen via 

doorverwijzing vanuit de zorgsector. Er zijn vele gesprekken gevoerd met ziekenhuisbestuurders, 

specialisten, verpleegkundigen, huisartsen, praktijkondersteuners, onderzoekers en vele andere 

vertegenwoordigers uit de zorgsector in de regio Nijmegen. Daarbij was steeds onze beleidsvisie de 

toegangspoort tot een gesprek en, als vervolg daarop, tot een samenwerking. 

De bekendheid van het Marikenhuis bij publiek en zorg- en welzijnsprofessionals is in 2016 merkbaar 

toegenomen. Regelmatig kwam  vanuit diverse organisaties het verzoek om samen bijeenkomsten te 

organiseren;  voorbeelden zijn de samenwerking met het Palliatieve netwerk en met het Connected 

Care project van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het Radboudumc. Ook is er een 

samenwerking met het biomedisch onderwijs van de Radboudumc, met als resultaat een 

onderwijsmiddag voor  50 studenten geneeskunde in het Marikenhuis. 

 

Vanuit ons bestuur is zo veel  mogelijk aansluiting gezocht  bij de zorgketen rond mensen met de 

ziekte kanker. Onze doelstelling daarbij is om als inloophuis een volwaardige en herkenbare rol te 

kunnen vervullen in die hele zorgketen, als een zogenaamd  Inloophuis Plus. De ervaring is dat de 

sector zorg en gezondheid in deze regio open staat voor een aanvulling die het Marikenhuis kan 

bieden op de reeds aanwezige zorg. 

1.3.8  VOORLICHTING, COMMUNICATIE EN PR 

 

Goede voorlichting, duidelijke communicatie en adequate PR 

zijn speerpunten binnen een vrijwilligersorganisatie als het 

Marikenhuis.   

In 2016 is onze website vernieuwd en nog functioneler en 

gebruiksvriendelijke gemaakt. Het gebruik van social media 

(Facebook en Twitter) is geïntensiveerd, met als resultaat 

300 volgers op Twitter en een veelvuldig delen van onze 

berichten op Facebook. Er zijn vele artikelen over het 

Marikenhuis verschenen in diverse media (Gelderlander, de 

Brug en andere H-a-H bladen, en in vakbladen op het gebied 

van zorg- en welzijn). Eind 2016 is de bestaande 

Marikenhuis-brochure  geactualiseerd en in herdruk gegaan. 

Alle hier genoemde uitingen hebben een herkenbare huisstijl  

en samen dragen ze in hoge mate bij aan de regionale 

bekendheid van ons inloophuis. Ze leveren daarmee indirect 

het bewijs van het bestaansrecht van het Marikenhuis.  

Een specifiek aandachtspunt blijft een goede afstemming van onze plannen met diverse andere partners in het 

zorgveld.  In de communicatie naar buiten wordt de vanzelfsprekende samenwerking met deze partners sterk 

benadrukt. Partners zijn  bijvoorbeeld het Helen Downing Instituut,  de beide regionale ziekenhuizen (CWZ en 

Radboudumc) en de regionale huisartsen (via Huisartsenkring Nijmegen e.o. van het LHV). 
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1.3.9 BESTUUR  

 

In 2016 zijn de bestuursvergaderingen aangevuld met nieuwe vormen van overleg, tussen individuele 

bestuursleden en in werkgroepen en programmacommissies. De samenstelling van ons bestuur heeft, gezien 

de achtergrond en de netwerken die elk lid ter beschikking heeft, ons bijzonder goed geholpen in alle facetten 

van onze werkzaamheden.  

 

Een aantal malen is er in 2016 ook formeel overleg geweest met het bestuur van de Stichting Vrienden Van. 

Vanwege de bestuurswisselingen in deze zusterstichting, is gekozen voor een kleiner bestuur van de Stichting 

Vrienden Van, met een personele unie ten aanzien van de penningmeester met onze stichting.  

 
Nijmegen, 1 maart 2017 

 

 

 

 

w.g. 

  

 

 

 

w.g. 

Y.J.M. ten Brummelhuis  H. Plaizier 

Voorzitter  secretaris 

   

 

 

 

 

w.g. 

  

 

 

 

w.g. 

J. Rengers  M. Pop-Purceleanu 

penningmeester  lid 

   

 

 

 

 

w.g. 

  

M. Volkers   

lid   
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2. JAARREKENING 2016 
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2.1 BALANS 

 

Na voorgestelde resultaatverdeling 

 

ACTIVA 

   31-12-2016  31-12-2015 

Vaste activa      
Materiële vaste activa (1)  87.815  75.020 
      
Vlottende activa      
Debiteuren (2)  1.718  2.335 
Overige vorderingen en overlopende activa (3)  2.749  2.533 
Liquide middelen (4)  4.454  17.763 

   8.921  22.631 
      

   96.736  97.651 

 

PASSIVA 

   31-12-2016  31-12-2015 

Eigen vermogen      
Stichtingsvermogen (5)  9.944  18.649 
      
Langlopende schulden      
Investeringssubsidies (6)  84.276  75.020 
      

Kortlopende schulden      
Crediteuren (7)  1.000  1.418 
Overige schulden en overlopende passiva (8)  1.516  2.564 

   2.517  3.982 
      

   96.736  97.651 
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2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 

   2016  2015 

 

BATEN 

Subsidies (9)  16.501  60.902 
Giften   5.374  7.444 
Overige opbrengsten (10)  13.534  32.277 
      

      
   35.409  100.623 
Waarvan investeringssubsidies   9.255  54.784 

      
   26.154  45.839 

 

LASTEN 

Huisvestingskosten (11)  21.272  22.068 
Afschrijvingen (1)  7.171  3.063 
Kosten activiteiten (12)  1.787  3.946 
Kantoorkosten (13)  1.903  1.386 
Algemene kosten (14)  2.736  4.567 
      

      
   34.869  35.030 

 

Financiële baten en lasten   10  101 

 

Resultaat   -8.705  10.910 
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2.3 TOELICHTING 

 

2.3.1 ALGEMEEN 

 
De activiteiten van Stichting Marikenhuis, statutair gevestigd te Nijmegen, bestaan voornamelijk uit het 
verlenen van psychosociale begeleiding aan mensen die direct dan wel indirect geraakt zijn door kanker. De 
stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijk door: 

- Het openstellen van het inloophuis als ontmoetingscentrum; 
- Het organiseren van (thema) activiteiten; 
- Het bieden van ondersteuning; 

 
De stichting is opgericht op 18 september 2013. 
 

2.3.2 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING 

 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de relevante bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het in 
Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). 
 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische 
kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva 
opgenomen tegen nominale waarde. 
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 
genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun 
oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van 
de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 

2.3.3 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met 
de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De 
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van 
een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele 
residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet 
afgeschreven. Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa worden 
gewaardeerd tegen het per balansdatum bestede bedrag. 
 
Vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd 
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale 
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. 
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 
 
Liquide middelen 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, 
ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en 
kasmiddelen. 
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Langlopende schulden 
De onder deze post opgenomen investeringssubsidies worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële 
waarde en vervolgens tegen geamortiseerde kostprijs. Zij worden gelijkmatig ten gunste van het resultaat 
gebracht op de post afschrijvingen, gedurende dezelfde periode als waarin de materiële activa waarvoor de 
subsidies zijn ontvangen worden afgeschreven.  
 
Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van korter dan één jaar. 
Deze worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 

2.3.4 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT 

 
Algemeen 
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend 
aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum 
zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden vóór het einde van het 
verslagjaar, worden in acht genomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
 
Baten 
De baten uit hoofde van exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht in 
het zelfde jaar als waarin de gesubsidieerde bestedingen zijn verantwoord, respectievelijk het exploitatietekort 
zich heeft voorgedaan. Opbrengsten uit hoofde van subsidies worden tot de baten gerekend van het jaar 
waarin de toezegging is ontvangen, respectievelijk het jaar waarop de baten betrekking hebben. 
 
Lasten 
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 
 
Financiële baten en lasten 
De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -
kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden. 
 
Winstbelastingen 
Op grond van haar status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is de stichting vrijgesteld van de 
heffing van vennootschapsbelasting. 
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2.3.5 TOELICHTING OP DE BALANS 

 
(1) Materiële vaste activa 
Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven: 
 
  Inrichting  Inventaris  Bedrijfs-

middelen 
in 

uitvoering 

 Totaal 

         
Aanschafwaarde  69.385  7.610  1.088  78.083 
Cumulatieve afschrijvingen  2.413  650  0  3.063 

Boekwaarde per 1 januari 2016  66.972  6.960  1.088  75.020 

         
Aanschaffingen  14.926  5.040  0  19.966 
Afschrijvingen  5.366  1.805  0  7.171 

Mutaties  9.560  3.235  0  12.795 

         
Aanschafwaarde  84.311  12.650  1.088  98.049 
Cumulatieve afschrijvingen  7.779  2.455  0  10.234 

Boekwaarde per 31 december 2016  76.532  10.195  1.088  87.815 

 
De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd: 

 Inrichting:   10 – 15 jaar 

 Inventaris:     5 – 10 jaar 

 Bedrijfsmiddelen in uitvoering:            0 jaar 
 
(2) Debiteuren 
Dit betreft de vorderingen uit hoofde van toegezegde maar nog niet ontvangen subsidies en sponsoring. Een 
voorziening voor mogelijke oninbaarheid is in aftrek gebracht. 
 
(3) Overige vorderingen en overlopende activa 
De overige vorderingen en overlopende activa bevatten onder andere een waarborgsom aan de Gemeente 
Nijmegen inzake het pand Slotemaker de Bruïneweg 163 te Nijmegen, alsmede de vooruitbetaalde huur januari 
2017. 
 
(4) Liquide middelen 
  31-12-2016  31-12-2015 

     
Betaalrekening  2.548  3.105 
Spaarrekening  90  12.636 
Kas  1.815  2.022 

  4.454  17.763 

 
(5) Stichtingsvermogen 
  2016  2015 

     
Stand per begin boekjaar  18.649  7.739 
Resultaatverdeling boekjaar  -8.705  10.910 

Stand per eind boekjaar  9.944  18.649 
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(6) Investeringssubsidies 
  2016  2015 

     
Stand per begin boekjaar  75.020  20.235 
Toezeggingen dit boekjaar  16.033  57.848 
Vrijval t.g.v. afschrijvingen  6.777  3.063 

Stand per eind boekjaar  84.276  75.020 

 
(7) Crediteuren 
Dit betreft schulden voor reeds geleverde goederen en diensten. 
 
(8) Overige schulden en overlopende passiva 
De overige schulden en overlopende passiva bevatten ultimo boekjaar met name nog te betalen bedragen 
inzake onroerende zaak belastingen. 
 
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
Huurverplichtingen 
De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie Slotemaker de 
Bruïneweg te Nijmegen. De huurverplichting loopt tot en met 14 september 2017. De huurverplichting 
bedraagt per jaar: 

- 2017: EUR 18.500 
 

2.3.6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 
(9) Subsidies 
  2016  2015 

     
KWF  0  112 
IPSO  0  5.500 
Stichting Gemeenschapsservice Nijmegen Stad en Land  0  5.000 
Stichting Vrienden van Marikenhuis  0  45.700 
Kidspower  0  2.590 
Monuta  0  2.000 
Roparun  14.926  0 
Ondernemersvereniging Marikenstraat  575  0 
Rotaryclub Nijmegen Stad en Land  1.000  0 
     

  16.501  60.902 
 
(10) Overige opbrengsten 
De overige opbrengsten bestaan voor het grootste deel uit de opbrengsten van de activiteitengroepen, van het 
verhuren van ruimten ten behoeve van gelijksoortige activiteiten en uit de bijdrage aan het IPSO project 
Positieversterking . 
 
(11) Huisvestingskosten 
De huisvestingskosten betreffen hoofdzakelijk de huurpenningen voor het pand aan de Slotemaker de 
Bruïneweg te Nijmegen. 
 
(12) Kosten activiteiten 
De kosten activiteiten betreffen hoofdzakelijk verbruiks- en materiaalkosten. 
 
(13) Kantoorkosten 
De kantoorkosten betreffen voornamelijk ICT- en telefoniekosten. 
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(14) Algemene kosten 
De algemene kosten betreffen voornamelijk PR kosten en verzekeringspremies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ondertekening van de jaarrekening 
De bestuurders verklaren zich, door middel van ondertekening, akkoord met de opgestelde balans per 31 
december 2016, met de staat van baten en lasten over het eerste verlengde boekjaar van 1 januari 2016 tot en 
met 31 december 2016 en de toelichtingen daarop. 
 
Nijmegen, 1 maart 2017 
 
 
 
 
 

  

Y.J.M. ten Brummelhuis  H. Plaizier 
voorzitter  secretaris 
   
 
 
 
 
 

  

J. Rengers  M. Pop-Purceleanu 
penningmeester  lid 
   
 
 
 
 
 

  

M. Volkers   
Lid   
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3. OVERIGE GEGEVENS 

 

3.1 STATUTAIRE REGELING BETREFFENDE DE BESTEMMING VAN HET RESULTAAT 
 
In de statuten van de stichting zijn geen bepalingen opgenomen betreffende de resultaatbestemming. 
 

3.2 VOORSTEL TOT BESTEMMING VAN HET RESULTAAT OVER BOEKJAAR 2013-2014 
 
Door het bestuur wordt voorgesteld om het behaalde negatieve resultaat van EUR 8.705 te onttrekken aan het 
stichtingsvermogen. 
 
Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt. 
 

3.3 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 
 
Er hebben zich in het nieuwe boekjaar, tot de datum van opmaak van deze jaarrekening, geen 
gebeurtenissen voorgedaan die een ander licht werpen op de vermogens- en liquiditeitspositie van de 
stichting. 
 
 

 


