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Stichting Beatrixoord Noord Nederland te Haren

1.

Balans per 31 december 2016
31 december 2016
€
€

31 december 2015
€
€

ACTIVA
Vaste activa

5.1.

Materiële vaste activa
Afdeling H
Onroerend goed uit legaten

-

Financiële vaste activa
Effecten

Vlottende activa

1
1

1
1

2

4.930.658

4.249.711

17.400

20.989

949.615

971.833

5.897.674

5.242.535

5.2.

Vorderingen
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten

Liquide middelen
Liquide middelen

5.3.

Totaal
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31 december 2016
€
€

31 december 2015
€
€

PASSIVA
Eigen vermogen

5.4.

Besteedbaar vermogen
Overig besteedbaar vermogen

4.872.951

4.421.286

288.942
250.000
281.079

282.136
94.010
281.079

Vastgelegd vermogen
Rademaker-Ottenkamp Fonds
Wetenschappelijk onderzoeksfonds
Mevr. G. Mensema Fonds

5.692.972

5.078.511

204.702

164.024

5.897.674

5.242.535

Kortlopende schulden
Schulden
Op korte termijn

5.5.

Totaal
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2.

Staat van baten en lasten over 2016

2016
€
Baten uit eigen fondsenwerving
Contributies, donaties,
giften en schenkingen
Nalatenschappen

2015
€

€

€

6.2.

41.414
14.118

Overige baten

Kosten eigen fondsenwerving
(In)directe verwervingskosten
Uitvoeringskosten eigen organisatie

49.866
31.947
55.532
475.492

81.813
1.614

531.024

83.427

6.3.

6.241
-

9.488
6.241

In % van de baten uit
eigen fondsenwerving

1,2%

Beschikbaar uit fondsenwerving
Resultaat beleggingen

6.4.

Totaal beschikbaar voor de doelstelling

Besteding aan de doelstelling
Eigen activiteiten en verstrekte subsidies
Uitvoeringskosten eigen organisatie

9.488
11,4%

524.783

73.939

297.776

192.878

822.559

266.817

137.459
70.639

109.427
70.294

208.098

179.721

614.461

87.096

6.5.

Resultaat

6.6.
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3.

Kasstroomoverzicht
2016
€

Kasstroom uit operationele activiteiten:
Resultaat

2015
€

€

614.461

Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutaties vorderingen
Mutaties kortlopende schulden

3.589
40.678

Saldo kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Desinvesteringen materiële vaste activa
Beleggingen in financiële vaste activa

Netto kasstroom

Liquide middelen
Saldo 1 januari
Saldo 31 december

44.267

19.314

658.728

106.410

251.130680.946-

251.130-

680.946-

251.130-

22.218-

144.720-

971.833
949.615

Mutatie liquide middelen

22.218-

6

87.096

60.130
40.816-

1
680.947-

Saldo kasstroom uit investeringsactiviteiten

€

550.751
971.833
421.082
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4.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

4.1 Algemeen
De Vereniging Beatrixoord is bij bestuursbesluit dd. 8 juni 2002 en vervolgens bij notariële akte dd.
21 november 2002 omgezet in: "Stichting Beatrixoord Noord-Nederland". Stichting Beatrixoord
Noord-Nederland staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40001507.
Het financieel verslag, omvattende de balans per ultimo het boekjaar, de staat van baten en lasten
over het boekjaar, alsmede de toelichtingen daarop, betreft, conform artikel 10, lid 2 van de
statuten, de financiële verantwoording door het bestuur van het in het boekjaar gevoerd beleid.

Oordelen en schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het
nodig dat het bestuur zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur
schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.
Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard
van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de
toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.
4.2 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.
Ten opzichte van vorig jaar zijn de grondslagen ongewijzigd gebleven.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, 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, rekening houdend met een eventuele
residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt
niet afgeschreven.
Financiële vaste activa
De onder de financiële vaste activa opgenomen beursgenoteerde aandelen en obligaties worden
gewaardeerd tegen de reële waarde, waarbij de waardeveranderingen direct in de staat van baten
en lasten worden verwerkt.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije
beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
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4.3 Grondslagen voor resultaatbepaling
Baten en lasten
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten van het verslagjaar met
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten zijn verantwoord in het jaar waarin deze zijn ontvangen c.q. zijn verricht. Lasten welke hun
oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. De
uitgaven aan doelstelling worden opgenomen zodra het bestuur zijn akkoord hiervoor gegeven
heeft.

4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, de kortlopende
schulden aan kredietinstellingen en de vlottende effecten.
De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht
opgenomen.
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5.

Toelichting op de balans per 31 december 2016

ACTIVA
5.1.

Vaste activa

Materiële vaste activa
Voorziening
Afdeling H

Afdeling H
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen t/m 2015

768.349
768.348-

Boekwaarde 31 december 2015
Afschrijving 2016
Verkoopopbrengst
Gerealiseerde boekwinst

1
450.000449.999

Boekwaarde 31 december 2016

-

Het vaste activum betrof een vleugel van het pand gelegen aan de Kerklaan te Haren Gn.
op 20 januari 2016 is Afdeling H verkocht aan het UMCG voor € 450.000,-.

Onroerende goed uit legaten
De onroerende goederen uit legaten zijn per 31 december 2016 als volgt te specificeren:
Bouw- en weiland onder Drachten, kad.nr. B.6129
Bouw- en weiland Monnikenweg Suwald, kad.nr. I 885

De oppervlakte bedraagt 1.07.80 ha.
De oppervlakte bedraagt 2.03.05 ha.

De oppervlakten is ontleend aan een opgave van het kadaster (d.d. 12 mei 2017).

Het land is gewaardeerd op de verkrijgingsprijs.

31-12-2016
€

31-12-2015
€

1

1

Bouw- en weiland de Hoek Feanwalden, kad.nr. K202 met oppervlakte 0.44.70 ha.
is per 20 oktober 2016 voor een € 24.000,-. Dit is als boekwinst verantwoord in de staat van
baten en lasten.
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Financiële vaste activa

31-12-2016
€

31-12-2015
€

2.794.266
2.136.392

2.364.888
1.884.823

4.930.658

4.249.711

Effecten
Aandelen
Obligaties

De effecten worden gewaardeerd tegen marktwaarde ultimo boekjaar.
Het resultaat op de effecten, zowel de gerealiseerde als de ongerealiseerde resultaten zijn
verwerkt in het resultaat. Er wordt geen reserve gevormd voor ongerealiseerde resultaten.
De effecten worden beheerd door ABN-AMRO MeesPierson, waarbij een defensief
mandaat is afgegeven aan de bank.

5.2.

Vlottende activa

Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten
Lopende rente deposito en spaarrekeningen
Opgelopen couponrente obligaties
Dividendbelasting

5.3.

1.562
12.721
3.117

2.441
17.492
1.056

17.400

20.989

23.765
2.444
8.722
99
914.585

13.603
2.300
13.312
99
942.519

949.615

971.833

Liquide middelen

Liquide middelen
ABN AMRO Bank, rekeningen-courant
ING- Bank, rekeningen-courant
ABN AMRO Bank, centrale contributie-inning
ABN AMRO Bank, spaarrekening
ABN AMRO Bank, vermogensbeheer rekeningen

De liquide middelen zijn allen direct vrij opeisbaar.
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5.4.

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

31-12-2016
€

31-12-2015
€

Saldo 1 januari
Resultaat

4.421.286
451.665

4.357.076
64.210

Saldo 31 december

4.872.951

4.421.286

Vastgelegd vermogen
Rademaker-Ottenkamp Fonds
De ontvangen nalatenschap van de heer Rademaker is overeenkomstig het verzoek van de
erflater ondergebracht in het Rademaker-Ottenkamp Fonds. De Stichting heeft de verplichting dit
fonds (verkrijgingswaarde € 226.890) in tact te houden. Per jaar zal minimaal 3% rendement
(€ 6.806) kunnen worden besteed aan de doelstelling. Is het werkelijke rendement minder dan
3%, dan wordt suppletie gedaan uit de eigen middelen tot 3%, ten koste van de algemene
middelen.
Het kapitaal kan uitsluitend worden aangewend ten behoeve van de recreatie en ontspanning
van de patiënten van het ziekenhuis "Beatrixoord" te Haren.
31-12-2016
€

31-12-2015
€

Saldo 1 januari
Volgens resultaatbestemming

282.136
6.806

275.330
6.806

Saldo 31 december

288.942

282.136

Saldo 1 januari
Volgens resultaatbestemming

94.010
155.990

77.930
16.080

Saldo 31 december

250.000

94.010

Wetenschappelijk onderzoeksfonds

Mevr. G. Mensema Fonds
De ontvangen nalatenschap van mevrouw G. Mensema heeft op verzoek van de erflater een
beperkte bestedingsdoel meegekregen. De verkregen gelden dienen geheel te worden
bestemd voor de ziekeninrichting te Haren, speciaal ten behoeve van de astmabestrijding.
Er is geen instandhoudingsplicht vanuit algemene middelen.
Saldo 1 januari
Volgens resultaatbestemming

281.079
-

281.079
-

Saldo 31 december

281.079

281.079
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5.5.

Schulden

31-12-2016
€

31-12-2015
€

65.200
120.402
2.850
4.497
500
8.982
2.271

54.700
92.352
2.850
4.176
500
7.765
1.681

204.702

164.024

Op korte termijn
Toegekende bijdragen
Bijdragen wetenschappelijk onderzoek
Accountantskosten
Bijdrage OlmenEs
Administratiekosten
Bankkosten
Overige schulden
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6.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016

6.1. Algemeen
Bij de boeking van de staat van baten en lasten is rekening gehouden met overlopende posten
ultimo het boekjaar.

6.2. Baten uit eigen fondsenwerving
2016
€

2015
€

Contributies, donaties, giften en schenkingen
Contributies cci en giften particulieren

41.414

49.866

Overige baten
Pacht
Verkoopopbrengst Bouw- en weiland de Hoek
Verkoopopbrengst afdeling H

1.493
24.000
449.999

1.614
-

475.492

1.614

6.241

9.488

8.325
92.069
197.382

9.695
86.513
96.670

297.776

192.878

59.595
77.864
-

33.920
65.233
10.274

137.459

109.427

6.3. Kosten uit eigen fondsenwerving
(In)directe verwervingskosten
Kosten centrale contributie inning

6.4. Resultaat beleggingen
Interest banken
Opbrengst effecten
Koersresultaat op effecten

6.5. Besteding aan de doelstelling
Eigen activiteiten en versterkte subsidies
Wetenschappelijk onderzoek
Projectsubsidies
St. Beatrixoord prijs

Een specificatie van de toegezegde bijdragen en verstrekte subsidies is opgenomen in de bijlagen.
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2016
€
Uitvoeringskosten eigen organisatie
Kantoorkosten
Bestuurskosten*
PR-kosten, website
Administratiekosten
Accountantskosten
Notaris- en advieskosten
Kosten Röntgenhuis
Bankkosten, bewaarloon effectenportefeuille

2015
€

1.114
5.928
419
15.240
5.922
1.166
5.235
35.615

3.363
5.595
710
14.037
5.919
2.663
5.329
32.678

70.639

70.294

Rademaker-Ottenkamp Fonds
Wetenschappelijk onderzoeksfonds
Mevr. G. Mensema Fonds

6.806
155.990
-

6.806
16.080
-

Totaal aan vastgelegd vermogen
Vrij besteedbaar vermogen

162.796
451.665

22.886
64.210

Resultaat, volgens staat van baten en lasten

614.461

87.096

* Het bestuurd is onbezoldigd

6.6. Overige gegevens
Resultaatbestemming
Vastgelegd vermogen

De resultaatbestemming is vastgesteld door het bestuur.
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7.

Bijlagen

- Bestuursverklaring
- Toegezegde bijdragen en verstrekte subsidies
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BESTUURSVERKLARING

Het bestuur van de Stichting Beatrixoord Noord-Nederland heeft de jaarrekening 2016
vastgesteld in zijn vergadering d.d. 19 juni 2017.

Namens het bestuur,

P. van der Zaag
voorzitter

G. van der Schuur
Penningmeester
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Toegezegde bijdragen en verstrekte subsidies

2016
€

Gehonoreerde bijdragen wetenschappelijk onderzoek
Innovatieproj. Fysiek fitheid bij kinderen met DCD
Pilotstudie effecten van de looptraining op de GRAIL
Effecten van oefenthearapie met Dynasplint Trismus System
Ontwikkeling van aandrijftechniek van het hoepelrolstoelrijden
Onderzoekt de effectiviteit van een aangepaste versie van de
beweegstimuleringsinterventie ‘Beweegcoach’
Validatie van de therapeutische relatie gemeten met de WAI-ReD in de
revalidatie (4 x € 2.500)
Pharmacokinetics and pharmacodynamics of ertapenem in patients
with tuberculosis
Neuromodulatie bij fibromyalgie
Vrijval, wel gereserveerd maar niet opgevraagde bijdragen

10.000
6.700
10.000
4.450
7.500
10.000
9.000
10.000
67.650
8.05559.595

Overige gehonoreerde dan wel verstrekte projectsubsidies
Proefschrift Mw. Marieke Sturkenboom
Proefschrift Dhr. Berry van Holland
Zomerspelen Kinderrevalidatie
Huis voor de sport
M. Lake bijdrage afstudeerporject
Proefschrift N.S.I. Alsaad
Sailwise, aanschaf boten ( € 8.750 per boot max. 2)
Hersenletselcentr. Noord.-Ned.
Treant zorggroep 3-wielfiets
Innovatieproject N.-Ned. onderarmorthese voor een patiënt
aanpassing interieur Brinkhuis
Revalidatie Friesland, sportloket (3 jaar € 5.000) jaar 1
Bijdrage Dutch EHC evenement 2016 voor handbikers
Rolstoelrugbyclub De Quad Fighters (2 jaar € 3.000) jaar 1
Armprothese dhr Mennega
TIPS Symposium Glasgow C.K. vd Sluis
ISPO congres S.E. Bouma
CIMT behandelkamp - UMCG
Stg BAS, Harm Wiegman jeugdsportweekend
Skischoolkamp 2017 Kinderrevalidatie Mytylschool
Proefschrift R. Altena
Sinterklaas – en Kerstviering van de verpleegafdelingen
Mytylschool, bijdrage voor een buitenlandse reis naar Berlijn
Aanleg kustgrasveld voor mensen met beperkingen
Module aangepaste sport voor de inzet van buurtsportcoaches
Vrijval, wel gereserveerd maar niet opgevraagde bijdragen
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500
500
500
1.000
350
500
17.500
10.000
2.200
620
6.947
5.000
3.500
3.000
4.000
500
242
4.000
2.500
1.000
500
3.075
5.000
9.000
10.000
91.934
14.07077.864

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur van Stichting Beatrixoord Noord-Nederland

A. Verklaring over de jaarrekening 2016
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Beatrixoord Noord-Nederland te Haren
gecontroleerd.
Naar ons oordeel is de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2016 van Stichting Beatrixoord
Noord-Nederland in alle van materieel belang zijnde opzichten opgesteld in overeenstemming
met de door de stichting gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de paragrafen
“grondslagen voor de waardering van de activa en passiva” en “grondslagen voor
resultaatbepaling”.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2016;
2. de staat van baten en lasten over 2016; en
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 Beatrixoord Noord-Nederland 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.
Basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik en verspreidingskring
Zonder afbreuk te doen aan ons oordeel vestigen wij de aandacht op de paragrafen “grondslagen
voor de waardering van de activa en passiva” en “grondslagen voor resultaatbepaling” van de
jaarrekening, waarin de basis voor financiële verslaggeving uiteen is gezet. De jaarrekening 2016
van Stichting Beatrixoord Noord-Nederland is opgesteld voor het bestuur van Stichting
Beatrixoord Noord-Nederland met als doel inzicht te verschaffen in de grootte en samenstelling
van het vermogen en van het resultaat. Hierdoor is de jaarrekening mogelijk niet geschikt voor
andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor het bestuur van
Stichting Beatrixoord Noord-Nederland en dient niet te worden verspreid aan of te worden
gebruikt door anderen.

B. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met de door de stichting gekozen en beschreven grondslagen, zoals beschreven
in de paragrafen ‘grondslagen voor de waardering van de activa en passiva’ en ‘grondslagen voor
resultaatbepaling’ van de jaarrekening. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een
zodanige interne 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 onderneming in staat is om
haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel
moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij
het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet
gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de
jaarrekening.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren 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.
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:
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;
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;
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;
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het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling
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
onderneming 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 inadequaat 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 onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties
en gebeurtenissen.

Groningen, 26 juni 2017

BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

w.g. W.M. Jacobs RA
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