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2.   BESTUURSVERSLAG 
 
Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm
Stichting WZH Vriendenfonds, ook genoemd WZH Vriendenfonds, is in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 63 59
84 50. Het RSIN nummer is 855306890. Vanaf 1 januari 2018 wordt Stichting WZH
Vriendenfonds aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). 
 
Omschrijving doelstelling
De doelstelling van het WZH Vriendenfonds is het bevorderen van het welzijn van
cliënten van WZH, voor zover dit niet valt onder de normale exploitatie van WZH,
door het financieren van activiteiten en projecten die als doel hebben het welzijn
van cliënten van WZH te vergroten.Het WZH Vriendenfonds wil voor de cliënten
van WZH projecten, activiteiten en aanschaf van materialen mogelijk maken, waar
in principe geen reguliere financiering voor beschikbaar is. De WLZ, de WMO en de
zorgverzekeraars financieren behandeling en zorg, maar het invullen van
bijkomende wensen hebben een positieve invloed op het welbevinden van de cliënt
of kunnen aanvullend zijn op zorg. 
 
Om dit te bereiken probeert de stichting de middelen hiervoor te verkrijgen door:   
  

Schenkingen en donaties van derden        
Erfstellingen en legaten van derden        
Sponsoracties        
Subsidies 

 
Juridische structuur
Het WZH Vriendenfonds is een zelfstandig opererende stichting en maakt geen deel
uit van Stichting WoonZorgcentra Haaglanden. 
 
Bestuurssamenstelling WZH Vriendenfonds
Het bestuur van WZH Vriendenfonds is als volgt samengesteld:        

1 bestuurder benoemd op bindende voordracht van de raad van bestuur van
Stichting WoonZorgcentra Haaglanden (WZH)        
1 bestuurder benoemd op bindende voordracht van de raad van toezicht van
WZH        
1 bestuurder benoemd op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad van
WZH 

 
In het jaar 2021 was de samenstelling van het bestuur van  WZH Vriendenfonds als
volgt:
Naam bestuurder Functie Voorgedragen door
Dhr. H. van der Wind Voorzitter Centrale cliëntenraad WZH
De heer E.H.J. de Glint Secretaris Raad van bestuur WZH
De heer W. Riegman  Penningmeester Raad van toezicht WZH
 
De bestuursleden zijn alleen gezamenlijk bevoegd.   
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Statutenwijziging 
In 2021 hebben geen wijzigingen plaatsgevonden in de statuten.  
 
Bezoldigingsbeleid 
Het bestuur ontvangt geen beloningen voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel
recht op vergoedingen van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte
kosten.
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3.    ACTIVITEITEN   
 
Activiteiten 2021 
Stichting Woonzorgcentra Haaglanden (WZH) is een stichting met 14
woonzorgcentra, waarvan een aantal locaties van oudsher al een stichting
“Vrienden van” had, voortvloeiend uit rechtsvoorgangers en lokale situaties.  
 
Op Stichting Recreatie Rolstoelbus Cliënten Parco na zijn alle bestaande Stichtingen
“Vrienden van” opgeheven of (nog) slapend, en hebben in de afgelopen jaren geen
activiteiten ontplooid.  
 
In 2021 heeft er (in verband met Corona) een beperkt aantal wervingsacties
plaatsgevonden en er zijn gelden ingezet ten behoeve van WZH cliënten, de
belangrijkste hiervan:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WZH Sammersbrug- Crdl
Begin 2021 heeft Sammersbrug met behulp van het WZH Vriendenfonds de
aanschaf van de Crld kunnen realiseren. De Crdl is een apparaat dat is ontwikkeld
als hulpmiddel om sociaal isolement te doorbreken en verbinding tot stand te
brengen. Aanraking wordt vertaald in geluid. Met dit instrument worden bewoners
van de afdeling gestimuleerd tot contact.
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WZH de Strijp - Boombank
De aanvraag voor de boombank is na de zomer van 2021 toegekend en wordt in
2022 gerealiseerd. Met de houten boombank wordt een plek gecreëerd waar alle
bewoners, familie, mantelzorgers en medewerkers gebruik van kunnen maken. Door
de ronde constructie kan men elkaar aankijken en makkelijk contact leggen. De
Strijp is actief om samen met de huiskamerbegeleiders activiteiten in of met de tuin
te organiseren voor een fijne tuinbeleving. De boombank zal hierin een grote rol
gaan spelen.
 
 
WZH Waterhof - De Silverfit
In het derde kwartaal van 2021 is vanuit het WZH Vriendenfonds de Silverfit Mile
aangeschaft voor Transvaal. De Silverfit Mile werd tijdens de coronapandemie elke
dag op een andere etage geplaatst, zodat de bewoners op de afdeling konden
blijven, maar er toch gebruik van konden maken. Ze kwamen zelf fietsen of werden
door medewerkers gebracht. Nu de fysioruimte weer in gebruik is genomen, wordt
de Silverfit Mile weer dagelijks gebruikt op de ‘vaste plek’. Er ontstond een grote
behoefte aan een tweede mobiele Silverfit Mile. Bewoners komen hierdoor meer in
beweging; ze blijven actief en het houdt de mobiliteit van bewoners in stand.
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WZH De Strijp en WZH Leilinde - Fitnessballen
Vanaf september 2021 is met behulp van het WZH Vriendenfonds het drumproject
op fitnessballen gestart op locatie Leilinde en vanaf december op locatie de Strijp.
Een activiteit van een halfuur tot een uur waarbij op bekende muziek op
fitnessballen wordt gedrumd in groepen van 10 tot 15 bewoners. Dit gebeurt 1 tot
2 keer per maand op beide locaties. De bewoners komen op een leuke manier in
beweging waarbij zowel de motoriek als de hersenactiviteit wordt gestimuleerd.
Het maakt de bewoners actief, vrolijk en zorgt voor sociale interactie. 
 
Beleggingsbeleid
In de stichting wordt ten behoeve van de financiële middelen een laag risicoprofiel
aangehouden. De ontvangen middelen worden gedurende het jaar op
spaarrekeningen van Nederlandse systeembanken gezet. Het bestuur gaat de
beschikbare gelden niet omzetten naar beleggingsproducten en/of derivaten.
Afhankelijk van de hoogte van de financiële middelen, wordt beoordeeld  hoe de
gelden eventueel te spreiden over meerdere banken in het kader van risicospreiding.
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4.   JAARREKENING  
 
4.1 Balans per 31 december 2021
    
   Bedragen x 1000

euro
  
(na resultaatbestemming)   
 31 december 2021 31 december 2020
 

€ €

ACTIVA   
   
Vaste activa   
Liquide middelen 708,1 721,6
Vorderingen     0,0       2,2
Totaal activa 708,1 723,8
   
   
   
   
 31 december 2021 31 december 2020
PASSIVA

€ €

   
Eigen Vermogen   
   
• Kapitaal   
• Bestemmingsfondsen 184,1 191,9
• Algemene en overige reserves 524,0 531,9
   
Kortlopende schulden
(ten hoogste 1 jaar)

  

   
Overige kortlopende schulden   
   
   
Totaal passiva 708,1 723,8

 
 
Toelichting: De bestemmingsfondsen zijn gelabelde gelden ten behoeve van de
locaties WZH Schoorwijk (

€
177.983), WZH De Strijp (

€
3.539), WZH Vliethof

(
€

2.330) en WZH Carel van den Oever (
€

200).
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4.2 Staat van baten en lasten 2021
 
      Bedragen x

1000 euro
      
   Werkelijk

2021
  Werkelijk

2020
   

       €
 

      €

BATEN      
      
- Geworven baten      
- Overige baten      0,1      3,0
      
      
      
Som van de baten      0,1      3,0
      
      
      
      
LASTEN      
      
Besteed aan doelstellingen     15,2    14,2
      
Wervingskosten      
Kosten beheer en administratie      0,1      0,0
Som van de lasten    15,3    14,2
      
Saldo voor financiële baten en
lasten

  -15,2   -11,2 

Saldo financiële baten en lasten    -0,6      0,0 
Saldo van baten en lasten   -15,7  -11,2
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4.3 Kasstroomoverzicht
 
  
 Bedragen

x 1000 euro
      
  2021    2020
        

€
         

€

Kasstroom uit activiteiten      
      
Totaal baten         0,1           3,0  
Totaal lasten       15,9         14,2  
Exploitatieresultaat  -15,7   -11,2
      
Aanpassingen voor:      
- afschrijvingen      
Subtotaal kasstroom      
      
Veranderingen in:      
- Vorderingen    2,2    
- Kortlopende schulden      
- Langlopende schulden                                      
Subtotaal veranderingen kasstroom  -13,5    -11,2

      
      
Afronding                              
Mutatie geldmiddelen  -13,5   -11,2
      
Stand geldmiddelen per 1 januari  721,6   732,8
Stand geldmiddelen per 31 december  708,1   721,6
Mutatie geldmiddelen   -13,5    -11,2
 
 
Toelichting:
 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De
voornaamste wijzigingen worden uiteengezet in de toelichting op de balans en
winst- en verliesrekening.
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4.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling   
 
4.4.1 Algemeen 
Algemene toelichting 
Stichting WZH Vriendenfonds is statutair en feitelijk gevestigd te Polanenhof 497,
2548 MP Den Haag en staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 63598450.  
 
De doelstelling van het WZH Vriendenfonds is het bevorderen van het welzijn van
cliënten van WZH, voor zover dit niet valt onder de normale exploitatie van WZH,
door het financieren van activiteiten en projecten die als doel hebben het welzijn
van cliënten van WZH te vergroten.  
 
Verslaggevingsperiode 
De jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, dat is geëindigd op
balansdatum 31 december 2021.  
 
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 
De jaarrekening is opgesteld op basis Richtlijn 650 voor "Richtlijn Fondsenwervende
Instellingen" van de raad voor de jaarverslaggeving. Doel van deze richtlijn is inzicht
te geven in de kosten van de organisatie en besteding van de gelden in relatie tot
het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn. De jaarrekening is opgesteld in
euro's.
 
Continuïteitsveronderstelling 
Het bestuur van WZH Vriendenfonds veronderstelt continuïteit van de
organisatie.  
 
Vergelijking met het voorgaand jaar 
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten
opzichte van het voorgaand jaar.  
 
Fiscale positie 
De stichting heeft een algemeen nut beogende instellingen (ANBI) status.  
 
4.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva 
Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva 
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn
opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs.  
 
Financiële instrumenten 
Financiële instrumenten (waaronder begrepen vorderingen, liquide middelen en
schulden) worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij
(dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden
meegenomen. Na eerste opname worden vorderingen gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs, verminderd met bijzondere waardeverminderingen indien
nodig. Liquide middelen worden na eerste opname gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, hetgeen in deze jaarrekening neerkomt op nominale
waarde. Schulden worden na eerste opname verwerkt tegen geamortiseerde
kostprijs. De stichting maakt geen gebruik van derivaten.   
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Reserves en Fondsen 
Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de Stichting. Door het bestuur
kunnen bestemmingsreserves worden aangehouden voor aanwending aan een
specifiek doel.
 
Fondsen betreffen gelden die voor een specifiek doel zijn bestemd, dat wil zeggen
een doelstelling die smaller is dan de doelstelling van de stichting, en waarbij deze
bestemming is aangebracht door derden.  
 
4.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling 
Algemene grondslagen van resultaatbepaling 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het
verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde
waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode
waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen
worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn, baten worden verantwoord als deze
gerealiseerd zijn.  
 
Baten 
De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten.  
 
Lasten 
Financiële lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende lasten.  
 
4.5      Overige gegevens 
 
4.5.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 
Het bestuur van WZH Vriendenfonds heeft de jaarrekening 2021 vastgesteld in de
vergadering van 13 juni 2022 .  
 
4.5.2 Resultaatbestemming 
Over het boekjaar 2021 is een negatief resultaat gerealiseerd van 

€
17.043. Het

verlies ad. 
€

17.043 is voor 
€

7.845 ten laste gebracht van de Algemene en overige
reserves en voor een bedrag van  

€
9.198 ten laste van de bestemmingsfondsen.

 
4.5.3 Gebeurtenissen na balansdatum 
Ten tijde van opmaak van het jaarverslag hebben zich geen gebeurtenissen
voorgedaan die van invloed zijn op verslagperiode 2021.
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4.5.4 Ondertekening door bestuurders
 
Den Haag, 13 juni 2022      
 
 

H. van der Wind voorzitter WZH Vriendenfonds      
 
 

E.H.J. de Glint secretaris WZH Vriendenfonds      
 
 

W. Riegman penningmeester WZH Vriendenfonds
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