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1. JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 
 

1.1 ALGEMENE INFORMATIE 
 
Stichting Marikenhuis is opgericht op 18 september 2013 en is statutair gevestigd te Nijmegen. Gedurende het 
boekjaar 2015 werd het bestuur gevormd door: 

 Yvon ten Brummelhuis, voorzitter 

 Carol van Eert, secretaris 

 Jochen Rengers, penningmeester 

 Monica Pop-Purceleanu, lid 

 Thijs Volkers, lid 
 
Tegelijkertijd in september 2013 is een ‘zusterstichting’ opgericht onder de naam Vrienden Van het 
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 het Marikenhuis. 

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. 

1.3 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN 2015 

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).. 
 
De beleidsvisie is in verschillende versies en met reflecties vanuit diverse partners tot stand gekomen en begin 
2014 definitief vastgesteld door ons bestuur. Daarmee hadden we een belangrijke onderlegger om concreet 
met verschillende partijen in gesprek te gaan over samenwerking met of financiële participatie in het 
Marikenhuis. In 2015 is de verdere vertaling van deze beleidsvisie in concrete acties en activiteiten uitgewerkt. 
Met de officiële opening van het Marikenhuis, op 30 mei 2015, konden vanaf dat moment de geplande 
activiteiten plaatsvinden in ons eigen inloophuis. Er was nu voldoende ruimte voor de fysieke en mentale 
programma- onderdelen en ook voor andere partners was het mogelijk de ruimten in het Marikenhuis te 
gebruiken. 

1.3.2 COMITÉ VAN AANBEVELING 

 
Voor een goede reflectie van en ondersteuning door de belangrijkste partners in onze omgeving is een Comité 
van Aanbeveling samengesteld. Daarin hebben bestuurders van overheid, ziekenhuizen, maatschappelijke 
instellingen en zorgverleners zitting. Op onze website (www.marikenhuis.nl/over-ons/comite-van-
aanbeveling) is de meest actuele samenstelling van het Comité van Aanbeveling te vinden. 

http://www.marikenhuis.nl/over-ons/missie-en-visie
http://(www.marikenhuis.nl/over-ons/comite-van-aanbeveling
http://(www.marikenhuis.nl/over-ons/comite-van-aanbeveling
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1.3.3 VERBOUWING, INRICHTING EN OPENING VAN EEN EIGEN PAND 

 
Na een voorjaar van verbouwen en inrichten was in 2015 de belangrijkste mijlpaal de officiële opening van het 
Marikenhuis, op 30 mei van dat jaar Dat lukte met de grote inzet van vele vrijwilligers, betrokken bedrijven en 
instellingen, sponsoren en andere betrokkenen. 
 
Belangrijke criteria voor de uiteindelijk gehuurde en ingerichte locatie waren: 
 

 Laagdrempeligheid zodat het binnenlopen zowel fysiek als mentaal geen barrière opwerpt 
 Gunstige ligging ten opzichte van de beide ziekenhuizen, Radboudumc en CWZ 
 Rustige omgeving, liefst met buitenmogelijkheden (tuin) bij het inloophuis zelf 
 Zo laag mogelijke huur 

1.3.4 FINANCIËLE OPZET EN WERVING MIDDELEN 

 
Zonder financiële middelen is het niet mogelijk een inloophuis te realiseren. Het jaar 2015 stond wederom in 
het teken van het vinden van nieuwe, additionele financiële middelen. Via fondsenwerving (samen met de 
Stichting Vrienden Van), subsidieaanvragen, acties en diverse kleinere en grotere activiteiten, is in de loop van 
2015 geleidelijk aan voldoende budget gerealiseerd. Met name de eenmalige bijdragen van Roparun, 
gemeente Nijmegen, KWF – IPSO en Rabobank Rijk van Nijmegen zijn allemaal gebruikt voor opzet, 
(her)inrichting en verbouwing van ons pand. Vanaf medio 2015 zijn we gelden en fondsen gaan werven om de 
materialen voor de activiteitengroepen aan te kunnen schaffen en de exploitatie van het Marikenhuis sluitend 
te krijgen . 
 
Voor heel veel concrete activiteiten (muziekinstrumenten, opleiding van de vrijwilligers, onderzoeken en 
diverse projecten) zijn bedragen binnen gehaald via fondsen. Er zijn in 2015 veel Goede-doelen-acties geweest, 
soms van enkele honderden euros, soms met grotere bedragen als inzet. Een belangrijke inkomstenbron   was 
het op 18 september 2015 gehouden benefietgala in Slot Doddendael (Ewijk). Daarmee werd bijna € 30.000,-- 
voor het Marikenhuis binnengehaald. 
 
Voor 2016 en de jaren er na is door het bestuur een begroting opgesteld. De jaarrekening over 2014 is in mei 
2015 separaat door ons bestuur vastgesteld. Deze maakt samen met het inhoudelijk jaarverslag onze 
verantwoording over 2014 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. 
 

1.3.5 VRIJWILLIGERSBELEID  

 
Begin 2014 heeft ons bestuur besloten een organisatie te willen zijn van professionele vrijwilligers, zonder 
betaalde krachten. In een viertal ronden zijn vervolgens tientallen vrijwilligers geworven, geselecteerd en 
getraind. 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 (website, social media, 
gedrukte media) meld(d)en veel vrijwilligers zich spontaan aan. Een door het bestuur aangestelde commissie 
spreekt in een selectiegesprek uitgebreid met alle potentiële vrijwilligers. Deze eerste screening zorgt ervoor 
dat geschikte en enthousiaste vrijwilligers de verplicht gestelde driedaags IPSO-trainingsprogramma gaan 
volgen. Voor de trainingen wordt gebruik gemaakt van een drietal ervaren trainers.  
In de loop van 2015 is de groep gegroeid naar ruim 40 getrainde vrijwilligers. Van deze vrijwilligers is bijna de 
helft actief als gastvrouw of gastheer (n=20), anderen verzorgen een activiteit (n=16), en sommigen vervullen 
een dubbelrol (n=5). 
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 1.3.6 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, psychosociale activiteiten en activiteiten gericht op voeding en koken. Denk aan 
bewegen op muziek, kennismaken met haptonomie, lessen Mindfulness en Yoga, het open atelier, gratis 
inloopspreekuren, introductiecursus Tai Chi en Chi Kung , bijeenkomsten rond het onderwerp ‘Verlies en 
rouwverwerking’, lotgenotenbijeenkomsten, gratis spreekuren en nog veel meer. Voor een volledig overzicht 
van al onze actuele activiteiten gaat u naar www.marikenhuis.nl. Daarnaast zijn er na de opening in mei 2015 
een aantal drukbezochte informatiebijeenkomsten geweest rondom oncologische thema’s: Angst bij Kanker 
(Arrien van Prooijen, docent oncologische verpleegkunde, juni 2016); Gynaecologische kanker 
(Leon Massuger, hoogleraar Gynaecologische Oncologie Radboudumc, in samenwerking met Stichting Olijf, 
september 2015); Borstkanker, mammachirurgie in beweging (Luc Strobbe, oncologisch chirurg CWZ, oktober 
2015); Kinderen & kanker (Masja van Bokhorst, orhopedagoge Radboudumc, oktober 2016); Lymfoedeem en 
huidklachten na oncologische behandeling (Karlijn Sterkenburg en Patricia Stienstra, huidtherapeuten, 
november 2015), Prostaatkanker (Henk Vergunst, uroloog CWZ, Joost de Baaij, verpleegkundig specialist CWZ 
en Wim Pas, prostaatkankerstichting, nov. 2015), Longkanker (Yvonne Berk, longarts CWZ, dec. 2015) 

1.3.7 BEZOEKERS 

 
Eind 2015 konden we vaststellen dat sinds de opening, in de periode juni-december 2015, ruim 750 mensen de 
weg naar het Marikenhuis hebben weten te vinden. De meeste bezoekers (70%) kwamen uit Nijmegen, de 
overige 30% uit de randgemeenten. Het merendeel van de bezoekers was vrouw (80%); 50% van de gasten was 
ouder dan 60, 25% tussen de 50 en 60 jaar en nog eens 25 % was jonger dan 50 jaar. Bijzonder was dat ook 
naasten de weg naar het Marikenhuis wisten te vinden, een op de vijf 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). Slechts 10% kende het Marikenhuis via hun 
zorgverlener (specialist of huisarts). Daar is dus nog winst te boeken. Daarom is het Marikenhuis een project 
gestart ‘Onbekend maakt onbezocht’, gericht op vergroting van de naamsbekendheid onder zorgprofessionals 
uit eerste en tweede lijn.  
 
Leeftijdsverdeling gasten Marikenhuis 

   % 

< 50  24 
51-60  25 
61-70  30 

70+  21 
  100 
   

1.3.8 INBEDDING IN HET ZORGNETWERK 

 
Heel veel energie is gaan zitten in het inbedden van het Marikenhuis in het zorgnetwerk 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, onderzoekers en vele andere vertegenwoordigers van de zorgsector in de regio Nijmegen. 
Aanvankelijk was onze beleidsvisie de toegangspoort tot een gesprek, in een later stadium gekoppeld aan de 
ervaringen die we in de samenwerking opdeden. 
 
Bijzonder om te vermelden is dat bij de opening de samenwerking in het zorgnetwerk symbolisch werd 
vormgegeven door het plaatsen van poppetjes in een keten. De ‘ketenpoppetjes’ werden geplaatst door de 
burgemeester namens de gemeente, door vertegenwoordigers van de Raden van Bestuur van Radboudumc en 

http://www.marikenhuis.nl/
http://www.marikenhuis.nl/files/downloads/kinderenkanker.pdf
http://www.marikenhuis.nl/files/downloads/presentatie_26okt.pdf
http://www.marikenhuis.nl/files/downloads/presentatie_26okt.pdf
http://www.marikenhuis.nl/files/downloads/presentatieprostaatkankermarikenhuis.pdf
http://www.marikenhuis.nl/files/downloads/longkanker_nascholing_marikenhuis.pdf
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CWZ vanuit de ziekenhuizen, door de voorzitter van de Huisartsenkring Nijmegen e.o, door de voorzitter van 
het bestuur van het Marikenhuis, en tenslotte door een ervaringsdeskundige, getroffen door kanker. 
 
Eind 2015 mogen we concluderen dat het Marikenhuis binnen de zorgketens in het Rijk van Nijmegen haar 
positie verworven heeft. Behalve een positieve bekendheid, worden we ook steeds vaker gevonden via 
internet of via een persoonlijk verwijzing door derden. 
 
Door het bestuur zijn initiatieven ontwikkeld om een nog betere aansluiting te vinden bij de zorgketen rond 
mensen met de ziekte kanker. Onze doelstelling daarbij is altijd geweest om als inloophuis een volwaardige en 
herkenbare rol te kunnen vervullen in de hele zorgketen, als een zogenaamd Inloophuis Plus. De ervaring is dat 
de sector zorg en gezondheid in deze regio open staat voor het Marikenhuis als aanvulling op de reeds 
aanwezige zorg. 

1.3.9 COMMUNICATIE EN PR 

 
Belangrijk in de fase van de opbouw van ons inloophuis, was de wijze waarop we ons bekend hebben gemaakt 
bij alle partijen die we nodig hadden bij de realisatie ervan. Eén van de vrijwilligers bleek in zijn werkzaam leven 
nauw betrokken te zijn geweest bij communicatie en voorlichting in de zorg- en welzijnssector. Zijn ervaring en 
expertise is ingezet voor de post communicatie, PR en voorlichting. Dat heeft uitstekend gewerkt. Een 
functionele en interactieve website, actief bezig zijn op social media (twitter en facebook), het verspreiden van 
persberichten en een actieve benadering van belanghebbenden hebben overduidelijk bijgedragen aan een 
regionale bekendheid van het Marikenhuis.  
Alle uitgaande stukken werden zo nodig vanuit communicatie &PR-perspectief aangepast. Daarmee ontstond 
een herkenbare huisstijl die Marikenhuisbreed werd doorgevoerd. De pers heeft zowel bij de kick-off in 
oktober 2013 als steeds in andere fasen van ons project ruime aandacht besteed aan het Marikenhuis. Ook de 
opening in mei 2015 heeft brede aandacht gehad in de pers, zowel in de geschreven pers als bij de locale 
omroepen.  
Ook een brochure over het Marikenhuis, 24 pagina’s dik, heeft bijgedragen aan de bekendheid van het 
Marikenhuis. Deze brochure is in de regio Nijmegen verspreid onder zowel ‘gewone’ burgers als onder zorg- en 
welzijnsprofessionals.  
 
Een specifiek aandachtspunt was een goede afstemming van onze plannen met diverse andere partners in het 
zorgveld. Veel mensen hebben zich bijvoorbeeld afgevraagd wat onze relatie is met bijvoorbeeld het Helen 
Downing Instituut, voorheen Taborhuis, de beide regionale ziekenhuizen (CWZ en Radboudumc) en de 
regionale vereniging van huisartsen (Huisartsenkring Nijmegen e.o. van het LHV). Er is voor gekozen om, ook in 
de communicatie, met deze partners een goede afstemming te zoeken. 

1.3.10 BESTUUR  

 
In 2015 zijn er vele bestuursvergaderingen geweest. Deze werden aangevuld met allerlei 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. De frequentie van de bestuursvergaderingen is tegen het 
einde van 2015 naar beneden bijgesteld. Veel zaken rond de verbouwing, inrichting en opening alsmede de 
opzet van de vrijwilligersorganisatie hebben in het eerste half jaar hun beslag gekregen. Daardoor kon er in de 
tweede helft van 2015 effectiever vergaderd worden.  
 
Een aantal malen is er in 2015 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.  
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Nijmegen, juli  2016 
 
 
 
 
w.g. 

  
 
 
 
w.g. 

Y.J.M. ten Brummelhuis  C.F. van Eert 
Voorzitter  secretaris 
   
 
 
 
 
w.g. 

  
 
 
 
w.g. 

J. Rengers  M. Pop-Purceleanu 
penningmeester  lid 
   
 
 
 
 
w.g. 

  

M. Volkers   
lid   
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2. JAARREKENING 2015 
 

2.1 BALANS 
 
Na voorgestelde resultaatverdeling 

 

ACTIVA 

   31-12-2015  31-12-2014 

Vaste activa      
Materiële vaste activa (1)  75.020  20.236 
      
Vlottende activa      
Debiteuren (2)  2.335  4.000 
Overige vorderingen en overlopende activa (3)  2.533  1.136 
Liquide middelen (4)  17.763  26.599 

   22.631  31.736 
      

   97.651  51.972 

 

PASSIVA 

   31-12-2015  31-12-2014 

Eigen vermogen      
Stichtingsvermogen (5)  18.649  7.739 
      
Langlopende schulden      
Investeringssubsidies (6)  75.020  20.235 
      

Kortlopende schulden      
Crediteuren (7)  1.418  3.717 
Overige schulden en overlopende passiva (8)  2.564  20.281 

   3.982  23.999 
      

   97.651  51.972 
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2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 

   2015  2013 - 2014 

 

BATEN 

Subsidies (9)  60.902  38.388 
Giften   7.444  0 
Overige opbrengsten (10)  32.277  168 
      

      
   100.623  38.556 
Waarvan investeringssubsidies   54.784  20.235 

      
   45.839  18.321 
 

LASTEN 

Huisvestingskosten (11)  22.068  2.669 
Afschrijvingen (1)  3.063  0 
Kosten activiteiten (12)  3.946  1.898 
Kantoorkosten (13)  1.386  3.217 
Algemene kosten (14)  4.567  2.935 
      

      
   35.030  10.719 
 

Financiële baten en lasten   101  136 
 

Resultaat   10.910  7.739 
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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. Het eerste boekjaar van de stichting betreft een verlengd 
boekjaar en beslaat de periode 18 september 2013 tot en met 31 december 2014. De vergelijkende cijfers 
hebben dan ook betrekking op een verlengd boekjaar. 
 

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  0  981  19.255  20.236 
Cumulatieve afschrijvingen  0  0  0  0 

Boekwaarde per 1 januari 2015  0  981  19.255  20.236 

         
Aanschaffingen  69.385  6.629  488  76.502 
Afschrijvingen  2.413  650  0  3.063 

Mutaties  66.972  5.979  488  73.439 

         
Aanschafwaarde  69.385  7.610  1.088  78.083 
Cumulatieve afschrijvingen  2.413  650  0  3.063 

Boekwaarde per 31 december 2015  66.972  6.960  1.088  75.020 

 
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 
2016. 
 
(4) Liquide middelen 
  31-12-2015  31-12-2014 

     
Betaalrekening  3.105  599 
Spaarrekening  12.636  26.000 
Kas  2.022  0 

  17.763  26.599 

 
(5) Stichtingsvermogen 
  2015  2013-2014 

     
Stand per begin boekjaar  7.739  0 
Resultaatverdeling boekjaar  10.910  7.739 

Stand per eind boekjaar  18.649  7.739 
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(6) Investeringssubsidies 
  2015  2013 - 2014 

     
Stand per begin boekjaar  20.235  0 
Toezeggingen dit boekjaar  57.848  20.235 
Vrijval t.g.v. afschrijvingen  3.063  0 

Stand per eind boekjaar  75.020  20.235 

 
(7) Crediteuren 
Dit betreft schulden voor reeds geleverde goederen en diensten. 
 
(8) Overige schulden en overlopende passiva 
De overige schulden en overlopende passiva bevatten bevatten ultimo boekjaar nog te betalen bedragen 
inzake diverse gesubsidieerde projecten. Ultimo voorgaand boekjaar bevatte deze post onder andere de 
bijdrage van EUR 15.000 voor de verbouwing van het pand aan de Slotemaker de Bruïneweg 163 te Nijmegen 
die door Stichting Vrienden van het Marikenhuis wordt verzorgd. 
 
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: 

- 2016: EUR 17.000 
- 2017: EUR 18.500 

 

2.3.6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 
(9) Subsidies 
  2015  2013-2014 

     
KWF  112  16.888 
IPSO  5.500  1.500 
Stichting Gemeenschapsservice Nijmegen Stad en Land  5.000  5.000 
Gemeente Nijmegen  0  10.000 
Rabobank Rijk van Nijmegen – Coöperatiefonds 2013  0  5.000 
Stichting Vrienden van Marikenhuis  45.700  0 
Kidspower  2.590  0 
Monuta  2.000  0 
     

  60.902  38.388 
 
(10) Overige opbrengsten 
De overige opbrengsten bestaan voor het grootste deel uit de netto opbrengsten van het benefietgala d.d. 18 
september 2015 (EUR 28.271) en netto opbrengsten kerstfair (EUR 1.400). 
 
(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 2015, met de staat van baten en lasten over het eerste verlengde boekjaar van 1 januari 2015 tot en 
met 31 december 2015 en de toelichtingen daarop. 
 
 
 
Nijmegen, juli 2016 
 
 
 
 
 

  

Y.J.M. ten Brummelhuis  C.F. van Eert 
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 resultaat van EUR 10.910 toe te voegen 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. 
 
 


