Jaarrekening
2021

INHOUDSOPGAVE

Blz.
Jaarrekening Stichting Beatrixoord Noord-Nederland
1. Balans per 31 december 2021

4

2. Staat van baten en lasten over 2021

6

3. Kasstroomoverzicht

8

4. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

9

5. Toelichting op de balans per 31 december 2021

11

6. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

15

7. Toegezegde bijdragen en verstrekte subsidies

18

Jaarverslag
Bestuursverslag

21

Overige gegevens
Samenstelverklaring van de accountant

26

Jaarrekening 2021
Stichting Beatrixoord Noord-Nederland

Stichting Beatrixoord Noord Nederland te Haren

1.

Balans per 31 december 2021
31 december 2021
€
€

31 december 2020
€
€

ACTIVA
Vaste activa

5.1.

Materiële vaste activa
Onroerend goed uit legaten

Financiële vaste activa
Effecten

Vlottende activa

1

1

6.737.460

6.339.939

19.796

26.259

146.600

82.039

6.903.857

6.448.238

5.2.

Vorderingen
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten

Liquide middelen
Liquide middelen

5.3.

Totaal
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31 december 2021
€
€

31 december 2020
€
€

PASSIVA
Eigen vermogen

5.4.

Besteedbaar vermogen
Vrij besteedbaar vermogen
Vastgelegd vermogen
Bestemmingsfonds Rademaker-Ottenkamp
Bestemmingsfonds Mevr. G. Mensema

5.913.901

5.233.444

309.047
190.829

302.241
190.829
6.413.777

5.726.514

490.080

721.724

6.903.857

6.448.238

Kortlopende schulden
Schulden
Kortlopende schulden

5.5.

Totaal
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2.

Staat van baten en lasten over 2021
2021

Baten

€

Baten uit eigen fondsenwerving
Contributies, donaties, giften en schenkingen
Nalatenschappen/legaten

6.1.

Overige baten
Pacht

6.2.

Baten uit vermogensbeheer
Opbrengst effecten (dividenden, coupons)
Gerealiseerde koersresultaten effecten
Ongerealiseerde koersresultaten effecten

6.3.

2020
€

30.241
0

€

31.372
455
30.241

31.827

1.090

1.298

113.199
209.502
612.431

Totale baten

€

114.940
-44.323
140.793
935.133

211.409

966.464

244.535

Lasten

Operationele lasten
Kosten vermogensbeheer
Kosten eigen fondsenwerving
Uitvoeringskosten eigen organisatie

Besteding aan de doelstelling
Eigen activiteiten en verstrekte subsidies

6.4.

41.574
2.465
22.402

38.995
2.513
35.656
66.441

77.163

212.760

297.414

687.263

-130.043

6.5.

Resultaat
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Resultaatbestemming
De resultaten worden toegevoegd of onttrokken aan het overig besteedbaar vermogen of aan de
vastgestelde bestemmingsreserves of - fondsen. Hieronder de resultaatbestemming, zoals verwerkt in de
balans per 31 december 2021.
Resultaatbesteming

31-12-2021
€

31-12-2020
€

6.806
-

6.806
90.250-

Totaal aan vastgelegd vermogen
Overig besteedbaar vermogen

6.806
680.457

83.44446.599-

Resultaat, volgens staat van baten en lasten

687.263

130.043-

Bestemmingsfonds Rademaker-Ottenkamp
Bestemmingsfonds Mevr. G. Mensema
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3.

Kasstroomoverzicht
2021
€

Kasstroom uit operationele activiteiten:
Resultaat
Ongerealiseerde koersresultaten

2020
€

687.263
612.431-

€
130.043140.793-

74.832
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutaties vorderingen
Mutaties kortlopende schulden

6.463
231.644-

Saldo kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen materiële vaste activa
Beleggingen in financiële vaste activa

Netto kasstroom

225.181-

46.006

150.349-

224.830-

222.651
214.910

222.651

214.910

222.651

64.561

Liquide middelen
Saldo 1 januari
Saldo 31 december

82.039
146.600

Mutatie liquide middelen

64.561

8

270.836-

5.19751.203

214.910

Saldo kasstroom uit investeringsactiviteiten

€

2.178-

84.217
82.039
2.178-
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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.
De activiteiten van de Stichting is het verstrekken van middelen en/of het beschikbaar stellen van
kennis ten behoeve van projecten gericht op de revalidatie en de (re )integratie van lichamelijk
gehandicapten en mensen met een chronische ziekte of tuberculose en voorts al hetgeen in de
ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Deze activiteiten zijn met name gericht op Noord-Nederland.
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 van het door het bestuur in het boekjaar gevoerd beleid.

Algemene toelichting
De jaarrekening is opgesteld in overstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640
'Organisaties-zonder-winststreven'. De jaarrekening is opgesteld in Euro's. De
waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten. Tenzij anders vermeld worden
activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

4.2 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
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.
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Financiële vaste activa
De onder de financiële vaste activa opgenomen beursgenoteerde aandelen en obligaties worden
gewaardeerd tegen de reële waarde, waarbij de gerealiseerde en ongerealiseerde
waardeveranderingen direct in de staat van baten en lasten worden verwerkt.
Vlottende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde. De reële waarde
zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke nadelige
resultaten als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden
bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

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.
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 effecten kunnen worden beschouwd als liquide beleggingen.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden, dividendbelastingen en
overige lasten vanuit de effectenportefeuille 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 2021

ACTIVA
5.1.

Vaste activa

Materiële vaste activa
Onroerende goed uit legaten
De onroerende goederen uit legaten zijn per 31 december 2021 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 zijn ontleend aan een opgave van het kadaster (d.d. 12 mei 2017).

Het land is gewaardeerd op de verkrijgingsprijs.

31-12-2021
€

31-12-2020
€

1

1

31-12-2021
€

31-12-2020
€

3.175.674
68.375
3.493.411

2.837.675
3.502.264

6.737.460

6.339.939

Financiële vaste activa
Effecten
Aandelen
Vastgoed
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.
De effecten werden beheerd door ING. Het beleggingsprofiel is neutraal.

Stand per 1 januari
Bij: ongerealiseerde koerswinsten
Af: gerealiseerde koerswinsten
Bij: Koop
Af: Verkoop
Valutakosten aandelen
Stand per 31 december
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31-12-2021
€
6.339.939
612.431
209.502
1.474.075
1.899.6471.160

31-12-2020
€
6.421.797
140.793
44.3232.206.811
2.382.9642.175-

6.737.460

6.339.939
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5.2.

Vlottende activa

Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten
Couponrente obligaties
Dividendbelasting
Dividend

5.3.

31-12-2021
€

31-12-2020
€

17.572
808
1.416

19.601
4.834
1.824

19.796

26.259

31-12-2021
€

31-12-2020
€

75
71.364
50.000
2.637
22.524

7.134
48.552
8.403
17.950

146.600

82.039

Liquide middelen

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

De liquide middelen zijn allen direct vrij opeisbaar.
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PASSIVA
5.4.

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

31-12-2021
€

31-12-2020
€

Saldo 1 januari
Toe te rekenen aan het vrij besteedbaar vermogen

5.233.444
680.457

5.280.043
46.599-

Saldo 31 december

5.913.901

5.233.444

Vastgelegd vermogen
Bestemmingsfonds Rademaker-Ottenkamp
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.

Saldo 1 januari
Dotatie
Besteding aan doelstelling
Saldo 31 december

31-12-2021
€

31-12-2020
€

302.241

295.435

6.806
-

6.806
-

309.047

302.241

Bestemmingsfonds Mevr. G. Mensema
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.
31-12-2021
31-12-2020
€
€
Saldo 1 januari

190.829

Dotatie
Besteding aan doelstelling

-

Saldo 31 december

190.829

13
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5.5.

Schulden

31-12-2021
€

31-12-2020
€

150.788
335.941
3.351

174.588
543.787
3.349

490.080

721.724

Kortlopende schulden
Toegekende bijdragen *
Bijdragen wetenschappelijk onderzoek **
Accountantskosten

* Toegekende bijdragen
De schuldpositie aan toegekende bijdragen bedraagt per 31 december 2021 € 150.788
De verplichting komt voort uit de volgende jaren:
2019
2020
2021

3.500
50.668
96.620
150.788

** Bijdragen wetenschappelijk onderzoek
De schuldpositie aan bijdragen voor wetenschappelijk onderzoek bedraagt per 31 december 2021
€ 335.941. De verplichting komt voort uit de volgende jaren:
2018
2019
2020
2021

189.035
43.501
26.995
76.410
335.941

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN
Legaat
De Stichting is legataris voor één derde deel in een nalatenschap, deze is beneficiair aanvaard
Het zuiver saldo van de nalatenschap is vastgesteld op € 385.818,-, hiervan komt 1/3 deel toe
aan de Stichting. Het legaat is alleen pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende
zuster van de overledene.
De zusters zijn op grond van het testament niet verplicht tot het stellen van zekerheid. Zij zijn vrij in het
beschikken over de goederen die behoren tot de nalatenschap van de overledene en kunnen die
goederen gebruiken overeenkomstig de wijze die hen goeddunkt. Welke vordering de stichting bij het
overlijden van de langstlevende van de zusters nog heeft, hangt dus af van het gebruik dat de
erfgenamen van de goederen van de nalatenschap maken.

Toegekende verplichtingen komende jaren
De Stichting is subsidieverplichtingen aangegaan voor de komende jaren voor een bedrag van € 61.500.
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6.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

6.1. Baten uit eigen fondsenwerving
2021
€
Contributies, donaties, giften en schenkingen
Contributies en giften particulieren

2020
€

30.241

31.372

-

455

1.090

1.298

Nalatenschappen/legaten

6.2. Overige baten

Pacht

6.3. Resultaat beleggingen

2021
€

2020
€

Interest banken
Opbrengst effecten (dividenden, coupons)
Koersresultaat op effecten

113.199
821.934

114.940
96.470

935.133

211.409

De koersresultaten op effecten over 2021 kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Gerealiseerde koersresultaten
Ongerealiseerde koersresultaten

209.502
612.431
821.934

15
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140.793
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6.4. Overige lasten

2021
€

Kosten vermogensbeheer
Bankkosten, bewaarloon effectenportefeuille

Kosten eigen fondsenwerving
Kosten centrale contributie inning
In % van de baten uit eigen fondsenwerving

41.574

38.995

2.465

2.513

7,9%

Uitvoeringskosten eigen organisatie
Bestuurskosten*
Secretariële - en administratiekosten
Accountantskosten
Kosten Beatrixoordprijs

2020
€

7,6%

2.393
15.145
4.864
-

1.352
19.446
4.810
10.048

22.402

35.656

* Het bestuur is onbezoldigd
6.5. Besteding aan de doelstelling

Eigen activiteiten en verstrekte subsidies
Wetenschappelijk onderzoek
Projectsubsidies
Vrijgevallen toekenningen

2021
€

2020
€

76.410
149.870
13.520-

121.995
229.449
54.030-

212.760

297.414

Een specificatie van de toegezegde bijdragen en verstrekte subsidies is opgenomen op pagina 18 en 19.

16

Stichting Beatrixoord Noord Nederland te Haren

Ondertekening van de jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt door het bestuur.

Haren,

Dhr. H. Leutscher
Voorzitter

Dhr. W. de Munnik
Penningmeester

……………………………..

……………………………..
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7.

Toegezegde bijdragen en verstrekte subsidies

2021
€

Gehonoreerde bijdragen wetenschappelijk onderzoek
UMCG - “Sociale cognitie en sociaal gedrag verbeteren bij patiënten met
diverse hersenaandoeningen die in aanmerking komen voor
revalidatiebehandeling”
UMCG - De invloed van fysieke en energetische beperkingen bij
neurologische revalidatie patienten

9.810
66.600
76.410

Overige gehonoreerde dan wel verstrekte projectsubsidies
Stichting Avavieren - organiseren van vakantie 2021 voor mensen met een
lichamelijke en/of verstandelijke beperking.
Stichting Fit in Fryslân,bijdrage oprichting proj.plan 2021
Stichting Sandy Moves, organiseren onbeperkte Elfstedentocht voor
mensen met een beperking
Sport Fryslân, bijdrage voorlichtingsproject Sporten met een handicap: een
hele ervaring! Bijdrage 2021
UMCG-CvR Mw. W. Rienstra, AIOS
UMCG CvR - E.K. Simmelink inz. bijdr. Proefschrift Fin. aanvraag bijdrage
proefschrift: “Combined arm-leg ergometry in persons with a lower limb
amputation”;
St. Steunfonds Mytylschool “Prins Johan Friso” - Fin. aanvraag bijdrage
voor de aanschaf voor de school te Haren
Stichting Zwembad Veenhuizen Mw. H. Koning, secretaris - Fin. aanvraag
voor het aanschaffen van een invaliden luie trap
UMCG CvR Dhr. A.J. Slagers,
fysiotherapeut/onderzoeker - Fin.
aanvraag bijdrage drukkosten proefschrift: “Beyond the tendon,
Psychological factors
Stichting Cosis Mw. C. Menzing, Locatiehoofd - Fin. aanvraag bijdrage
realisatie theehuis De Klimroos als dagbestedingslocatie voor mensen met
een beperking
Stichting het Buitenhof Mw. I.E. Jansen, Directeur - Fin. aanvraag
bijdrage m.b.t. meerkosten t.b.v. vakanties voor 110 (jong) volwassenen
met een beperking uit de provincie Groningen
Stichting het Gehandicapte Kind ( voorheen NSGK) Mw. Lya de Hulster Fin. aanvraag bijdrage voor de pilot van project FrameSchaatsen voor
kinderen met een fysieke e/o meervoudige beperking in Thialf te
Heerenveen
Mytylschool Prins Johan Friso Dhr. Tim ten Wolde, schoolleider - Fin.
aanvraag bijdrage ski schoolkamp te Neukirchen te Oostenrijk; Deze zal
i.s.m. UMCG Kinderrevalidatie en St. Stoer Winterweken worden
gehouden in week 3 van 2022
Transport:

18

2.000
3.750
10.000
4.000
500

500
20.000
4.140

500

2.000

5.500

5.000

2.000
59.890
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Transport vorige pagina
UMCG afd. Bewegingswetenschappen Prof. dr. H. Houdijk / Prof. dr. L. van
der Woude - Fin. aanvraag: “Cruiser 2.0: Ontwikkeling en validering van
een gecombineerde arm-been ergometer voor evaluatie van fysieke
fitheid en training bij patiënten met mobiliteitsbeperkingen”
SportDrenthe en Sport Fryslan, Klas op Wielen 2021
UMCG CvR L. van Kouwenhove, proefschrift: "On the design of rocker
profile shoes: From 3D gait analysis to 3D printing"
COVS Hondsrug Zuid Oost Drenthe, Fin. aanvraag bijdrage realisatie
mindervaliden toilet
UMCG CvR Mw. D.M. Stoop/Prof. dr. J. Hijmans, Fin. aanvraag bijdrage
upgrade exoskelet en training van de gebruikers

59.890

51.967
15.000
500
4.000
18.513
149.870
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Bestuursverslag 2021 Stichting Beatrixoord Noord-Nederland
Algemene informatie
Stichting Beatrixoord Noord-Nederland is een zelfstandige, charitatieve
organisatie die revalidatiegerichte projecten steunt in Groningen, Friesland en
Drenthe. De Stichting Beatrixoord Noord-Nederland heeft haar statutaire zetel in
de gemeente Haren en heeft haar kantooradres in Groningen. De stichting heeft
geen winstoogmerk. Meer informatie over de Stichting is te vinden op de website:
Stichting Beatrixoord Noord-Nederland
Bestuur
Per 1 januari 2021 bestond het bestuur uit:
De heer H. Leutscher, voorzitter
De heer G. van der Schuur, penningmeester, tot 1 september
De heer J. Dolstra, secretaris
De heer J. E. Degener
Mevrouw F.C.M. van Nispen
De heer W.G. de Munnik, vanaf 1 september penningmeester
De wetenschappelijke commissie bestond uit:
Prof.dr W.H. Eisma tot 1 september
Prof.dr. J.W. Snoek
prof.dr H. Arendzen, vanaf 1 september
Prof.dr. J.E. Degener heeft zitting in de commissie namens het bestuur.
De commissie algemene aanvragen bestond uit de bestuursleden:
Mevrouw F.C.M. van Nispen
De heer H. Leutscher
Beide commissies bereiden de aanvragen voor die ingediend zijn en komen met een advies richting
het bestuur die uiteindelijk besluit over de aanvragen.
De stichting heeft geen personeel in dienst en het bestuur is onbezoldigd. De administratie en het
uitvoerend secretariaat worden uitgevoerd door Aaabee accountants te Groningen.



Verslag van activiteiten in 2021

Bestuursvergaderingen
Het bestuur van de stichting heeft in 2021 vier keer vergaderd op de volgende data: 26 april (online
ivm. de Corona pandemie), 30 augustus, 11 oktober en 13 december. De laatste twee vergaderingen
hebben plaats gevonden op locatie. Het bestuur heeft per 1 september afscheid genomen van de heer
Van der Schuur als penningmeester. Intern heeft de heer De Munnik de taak van penningmeester op
zich genomen met ingang van deze datum.
o

Besluiten en toekenningen inclusief overzicht van toekenningen en bedragen

Het bestuur heeft tijdens zijn vergaderingen gesproken over diverse projectaanvragen ten behoeve
van het primaire (statutaire) doel van de stichting: het verstrekken van middelen en/of het beschikbaar
stellen van kennis ten behoeve van projecten gericht op de revalidatie en de (re)integratie van
lichamelijk gehandicapten en mensen met een chronische ziekte of tuberculose en voorts al hetgeen
18
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in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan
zijn.
Gang van zaken gedurende het boekjaar
Tijdens de vergaderingen zijn financiële middelen voor activiteiten toegezegd met een totale omvang
van €226.280, waarvan € 76.410 aan wetenschappelijk onderzoek en € 149.870 aan overige bijdragen
aan projecten. Het bestuur is ervan overtuigd dat met deze besluiten een positieve bijdrage wordt
geleverd aan het bereiken van de doelstellingen. In totaal zijn er in 2021 18 toezeggingen geweest voor
algemene activiteiten en 2 toezeggingen voor wetenschappelijk onderzoek.
De toegezegde middelen ad € 226.280 hebben onder meer betrekking op de volgende activiteiten en
organisaties:
- Stichting steunfonds Mytylschool “Prins Johan Friso” bijdrage voor de aanschaf van diverse
materialen voor de locaties in Emmen en Haren
- RuG/UMCG afdeling bewegingswetenschappen, ontwikkeling en validering van
gecombineerde arm-been ergometer
- Stichting Zwembad Veenhuizen, aanschaf van een gehandicapten trap om in het water te
komen
- UMCG onderzoek: De invloed van fysieke en energetische beperkingen bij neurologische
revalidatie patiënten
Een meer gedetailleerd overzicht van de door de stichting gesteunde projecten en activiteiten staat
op blz. 18 als bijlage behorende bij de jaarrekening 2021. Daarnaast moet opgemerkt worden dat de
coronapandemie net als in 2020 ook gevolgen heeft voor onze Stichting.
- Meerdere evenementen waaraan een bijdrage is toegekend, zijn geannuleerd dan wel
uitgesteld (en bijdragen niet opgevraagd of teruggestort).
- Uiteindelijk bleken in de loop van het jaar minder aanvragen binnen te komen , zowel voor
activiteiten als voor wetenschappelijk onderzoek.
Overige sessies
Dit jaar is er aandacht besteed aan het uitbreiden van de bijdragen van de Stichting, omdat enerzijds
de reserves oplopen en anderzijds omdat de aanvragen terug lijken te lopen en mogelijke potentiële
aanvragers ons niet lijken te vinden. Dit heeft geleid tot het verkennen van een nauwere
samenwerking met het UMCG (incl. het Centrum voor Revalidatie) en de Stichting Bewegen en
Ademhalen (BEA). In het najaar zijn verkennende gesprekken gestart.
o

Verwachte gang van zaken in 2022 en verder
o Principebesluit bestuur voorjaar 2022 (heeft materiele impact op toekomst):
Op verzoek van het bestuur hebben het UMCG en de stichting BEA voorstellen gepresenteerd voor
mogelijke financiering. Het bestuur zal in het voorjaar van 2022 hierover besluiten nemen.
o Totstandkoming proces overeenkomsten met BEA en UMCG
Deze besluiten zullen leiden tot specifieke overeenkomsten voor een aantal jaren met beide
organisaties.


o Beleidssessie:
Voorjaar 2022 zijn ook een aantal sessies gepland, enerzijds in samenwerking met een extern
deskundige een reflectie van het bestuur over het eigen functioneren en anderzijds een inhoudelijke
sessie over beleid, doelstelling en doelgroep

19

Stichting Beatrixoord Noord Nederland te Haren
o Overige
Voorjaar 2022 zal tijd besteed gaan worden aan de verplichte inschrijving in het UBO- register. Het
UBO-register is een wettelijke verplichting in een register waarin alle “Ultimate Beneficial Owners” of
uiteindelijk begunstigden van een vennootschap of andere juridische entiteit geregistreerd staan.

Stand van zaken per balansdatum
De financiële positie van de stichting is gezond en laat het toe dat besloten is bijdragen toe te zeggen
voor een totaalbedrag van € 226.280. Doordat een aantal toekenningen in orde van grootte van
€ 13.520 niet werden opgevraagd is er per saldo € 212.760 als last verwerkt in de staat van baten en
lasten. Het saldo van de baten en lasten over verslagjaar 2021 bedraagt € 687.263 positief, hiervan
bedraagt het ongerealiseerde koersresultaat € 612.431. De vermogenspositie van de Stichting is met
ruim € 5,9 miljoen vrij besteedbaar vermogen en circa € 0,5 miljoen vastgelegd vermogen zeer solide
om ook op de langere termijn te werken aan het realiseren van de primaire doelstelling.
Voornaamste risico’s en onzekerheden
Voor het realiseren van de primaire doelstelling is de stichting op de langere termijn afhankelijk van
het verkrijgen van voldoende baten. Gelet op de huidige financiële positie, behoeft het bestuur
daartoe vooralsnog geen actie te ondernemen.
De opbrengsten uit contributies nemen wel elk jaar af. Naar verwachting zal deze dalende trend zich
in de komende jaren voortzetten. Het bestuur ziet hierin geen risico, daar de opbrengsten uit
contributies slechts een beperkt deel vormen van het totaal aan baten van de stichting.
Een groot deel van de baten worden behaald uit resultaten op beleggingen. De ontwikkelingen van de
koersen op de beurs is een risico. Maar, door een lange termijn horizon en het feit dat de stichting
voldoende middelen heeft om haar activiteiten uit te voeren, wordt dit risico ook als beperkt ingeschat.
De beleggingen zijn ondergebracht bij een professionele belegger.
De stichting gebruikt geen complexe financiële instrumenten in haar risicobeheersing. De
vorenstaande genoemde risico’s en onzekerheden hebben zich niet gemanifesteerd in 2021 en
derhalve geen negatief effect gehad op het resultaat.
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Toekomstparagraaf
Ook in 2021 zijn wij geconfronteerd met de gevolgen van de Corona crisis. De resultaten uit
beleggingen zijn weliswaar minder dan vorig jaar, maar nog altijd op een niveau dat rond het
gemiddelde ligt van de laatste jaren. Defacto zijn de koersen van onze portefeuille per saldo gestegen
in 2021. De reeds aangegane verplichtingen kunnen ruimschoots worden voldaan. Voor het overige
wordt er geen begroting opgesteld, omdat wij dit ten aanzien van de activiteiten van de stichting niet
zinvol achten. Naar verwachting zal het resultaat uit beleggingen, tezamen met de donaties en
mogelijkerwijs ook de baten uit nalatenschappen voldoende zijn om de bestedingen aan de
doelstelling te dekken. Daarnaast wordt ingezet op extra bestedingen ten behoeve van de door de
stichting statutair gesteunde doelen om de omvang van het vermogen – in de afgelopen jaren heeft
de stichting incidenteel grote bedragen uit nalatenschappen verkregen – terug te brengen naar het
oorspronkelijke lagere niveau.

Namens het bestuur,
Mei 2022

Dhr. H. Leutscher
Voorzitter

Dhr. W.G. de Munnik
Penningmeester

_____

________
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Overige gegevens

Samenstellingsverklaring van de accountant
Aan: Stichting Beatrixoord Noord-Nederland
De jaarrekening van Stichting Beatrixoord Noord-Nederland te Haren is door ons samengesteld op
basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december
2021 en de winst- en verliesrekening over 2021, met de daarbij horende toelichting. In deze
toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de
jaarrekening in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 'Organisatieszonder-winststreven'. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve
verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons
alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de
daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen
van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze
kennis van Stichting Beatrixoord.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en
andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de
VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Groningen, 23 mei 2022
Aaabee Accountants B.V.

C.G. Bultema
Accountant-Administratieconsulent

