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Aan het bestuur van
Stichting Jo Visser Fonds
Pia Rijnsburgenveg 10
2333AA Leiden

Leusden, 8 februari 2018

Geacht bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017 met betrekking tot de stichting.
1

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 5.594.949 en de rekening van baten en lasten sluitende met een resultaat van
€40.779, beoordeeld.
2

BEOORDELINGS VERKLARING

Opdracht
Wij hebben dein dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting J0 Visser Fonds te Leiden
beoordeeld. Het bestuur van Stichting J0 Visser Fonds is verantwoordelijk voor het opmaken van de
jaarrekening in overeenstemming met de Richtlijn voor dejaan’erslaggeving 640 “Organisaties zonder
winststreven”. Het is onze verantwoordelijkheid een beoordelingsverklaring inzake de jaarrekening te
verstrekken.

Werkzaamheden
Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 2400
‘Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten’. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden
bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij ffinctionarissen van de stichting en het uitvoeren
van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens. Door de aard en de omvang van onze
werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in een beperkte mate van zekerheid omtrent de getrouwheid
van de jaarrekening. Deze mate van zekerheid is lager dan die weLke aan een controleverklaring kan worden
ontleend.
Conclusie

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de
jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Jo
Visser Fonds per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in overeenstemming metde Richtlijn voor
de jaar-verslageving 640 “Organisaties zonder winststreven”.
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ALGEMENE GEGEVENS

3.1

Missie

Stichting Ja Visser Fonds

Als ideële Organisatie zet Stichting Jo Visser Fonds (voorheen Vereniging Het Zonnehuis) zich al ruim 95 jaar
in voor de waardigheid van het leven van kwetsbare ouderen met een verminderde regie (of verlies aan regie)
over het eigen leven met een veelzijdige hulp- en zorgbehoefie. Door het stimuleren van onderwijs,
(toegepast) onderzoek (bijzondere leerstoel VU) en innovaties in de ouderenzorg, komt de waardigheid van
leven tot uiting in de wederzijdse dialoog, relatie en context tussen zorgvrager en zorgorganisatie.
Waardevolle ontmoetingen tussen jong en oud dragen bij aan liet positief beïnvloeden van wederzijdse
beeldvorming.
3.2

Bestuur

Ultimo 2017 was de samenstelling van het bestuur als volgt:
Mevrouw J.F. van Pijpen Msc
De heer C.H.M. de Graauw MBA
De heer drs. Mi. Janssen
3.3

(voorzitter sinds mei 2017, bestuurslid sinds juni 2015)
(penningmeester, sinds juni 2015)
(lid, sinds september 2017)

Statutenwijziging

Op 25 oktober 2017 is Vereniging Het Zonnehuis omgezet in Stichting Jo Visser Fonds. Hierbij zijn er
nieuwe statuten opgemaakt door de notaris.
3.4

Inschrijving Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 40477381.
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ANALYSE VAN BATEN EN LASTEN

4.1

Vergelijkend overzicht

Stichting Jo Visser Fonds

Het overschot over 2017 bedraagt €40.779 tegenover een tekort over 2016 van €99.914. De baten en lasten
over beide jaren kunnen als volgt vorden samengevat:
2017

Baten

Verschil

2016

€

%

€

%

€

435.219

100,0

314.480

100,0

120.739

86.977
9.639
10.317
3.328
480

20,0
2,2
2.4
0,8
0,1

85.592
9.66!
10.268
10.792
280

27,2
3,1
3,3
3,4
0,1

1.385
-22
49
-7.464
200

20.000
2.592
19.862
185.574

6,4
0,8
6,3
59,0

-

-

-20.000
-435
2.037
-10.829
16.304

Lasten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten
Afschrijvingen maleriële vaste activa
Overige waardeveranderingen van vaste
activa
Kantoorkosten
Algemene kosten
Activiteiten/Projecten derden
Diverse baten en lasten

-

-

2.157
21.899
174.745
16.304

0,5
4,8
40,2
3,8

325.846

74,8

344.621

109,6

-18.775

Financiële baten en lasten

109.373
-18.594

25,2
-4.3

-30.141
-19.773

-9,6
-6,3

139.514
1.179

Overschot
Resultaatbestemming

90.779
-50.000

20,9
-11,5

-49.914
-50.000

-15,9
-15,9

140.693

Overschot na resultaatbestemming

40.779

9,4

-99.914

-31,8

140.693

-
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Ja Visser Fonds

FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstwctuur af te leiden:
31-12-2017
€

31-12-2016
€

€

Mutatie
€

€

Beschikbaar op lange termijn:
Ondernemingsventogen
Voorzieningen

5.573.233

5.482.455
50.000
5.573.233

90.778
-50.000
5.532.455

40.778

Waarvan vastgelegd op lange termijn:
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

1.160
5.080.679

Werkkapitaal

55.860
5.127.335

-54.700
-46.656

5.081.839

5.183.195

-101.356

491.394

349.260

142.134

Dit bedrag is als volgt aangewend:
Vorderingen
Liquide middelen

2.075
511.035

Af: kortlopende schulden
Werkkapitaal

5.1

726
389.289

1.349
121.746

513.110

390.015

123.095

21.716

40.755

-19.039

491.394

349.260

142.134

Werkkapitaal

Werkkapitaal is het saldo van de vlottende activa en de kortlopende schulden en geeft derhalve een indicatie
ten aanzien van de financiering van de werkzaamheden van de onderneming.
Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
HoogeveenLuigjes
Accountants en Belastingadviseurs

drs. H. Geerts RA
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Stichting J0 Visser Fonds

BESTUURS VERSLAG
Preambule

Vereniging Het Zonnehuis is ontstaan als particulier initiatief met een geestelijk en sociaal uitgangspunt. In
1921 opgericht door enkele voortrekkers uit het initiatief Zonnewende’, Bond voor zieken; een
correspondentiekring van leden die zich bekommerden om de toestand van langdurig zieken in Nederland.
Hun droom was het realiseren van een eigen tehuis, zodat deze mensen een plek hadden om te verblijven.
Vereniging Het Zonnehuis is de bakermat van de Zonnehuis Groep; een landelijk netwerkverband van
zorginstellingen op het gebied van verzorging, verpleging en thuiszorg. Als ideële organisatie zet Vereniging
Het Zonnehuis zich al ruim 95 jaar in voor de waardigheid van het leven van kwetsbare ouderen met een
verminderde regie (of verlies aan regie) over het eigen leven met een veelzijdige hulp- en zorgbehoefte. Door
het stimuleren van onderwijs, (toegepast) onderzoek en innovaties in de ouderenzorg, komt de waardigheid
van leven tot uiting in de wederzijdse dialoog, relatie en context tussen zorgvrager en georganiseerde
zorgorganisatie. Hiertoe bekleedt zij onder andere een leerstoel aan de VU in Amsterdam.
Na 96 jaar is Vereniging Het Zonnehuis omgezet in een stichting. De actieve inbreng van de leden en
donateurs loopt al enige jaren sterk terug, waardoor inspraak in en medewerking aan het gevoerde beleid
achterbleef. De oud-leden kunnen wel als donateur betrokken blijven bij de nieuwe stichting Jo Visser fonds.
Het Jo Visser fonds werkt nauw samen met kenniscentrum Leyden Academy on Vitality and Ageing aan
gezamenlijke speerpunten als het verbeteren van onderwijs voor (toekomstige) zorgprofessionals, het
verbeteren van de beeldvorming van de ouderenzorg en het toepassen van wetenschappelijk onderzoek.
Per 25 oktober 2017 is Vereniging Het Zonnehuis omgezet in Stichting J0 Visser fonds. Hiervoor is een
rechterlijke machtiging verkregen en zijn nieuwe statuten goedgekeurd. Vereniging Het Zonnehuis blijft als
onderliggende rechtspersoon bestaan voor legaten en nalatenschappen (KvK-nummer blijft gelijk).
Het bestuur is oud-bestuursleden Trudie Siegerink en Maarten den Ottolander zeer erkenteljk voor hun
bijdrage aan deze nieuwe organisatievorm die bedoeld is om het gedachtegoed van J0 Visser om te zetten in
aansprekende projecten die bijdragen aan een waardig leven van kwetsbare ouderen.
1.1 Rechtspersoon

Het financieel verslag 2017 betreft de rechtspersoon Vereniging Het Zonnehuis/Jo Visser fonds, opgericht op
24mei1921 en gevestigd te Leiden. Flet bestuur zal het financieel verslag 2017 vaststellen in haar
vergadering van 23 mei 2018. Het financieel verslag voldoet aan de richtlijn voor dejaarverslaglegging 640
voor organisaties zonder winststreven. Vereniging Het Zonnehuis/Jo Visser fonds doet verslag over de door
haar geïnitieerde en ondersteunde activiteiten via de eigen website en social media.

-
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Stichting J0 Visser Fonds

1.2 Missie en visie

Missie
Vereniging Het Zonnehuis/Jo Visser fonds zet zich in voor de waardigheid van leven en zorg voor kwetsbare
ouderen. Samen met partner Leyden Academy on Vitality and Ageing heeft zij een gezamenlijke focus op
onderwijsvemieuwing, toegepast wetenschappelijke onderzoek (leerstoel aan de Vrije Universiteit) en
innovatieve ontwikkelingen. Vereniging Het Zonnehuis/Jo Visser fonds wil met goede voorbeelden en
inspirerende rolmodellen laten zien hoe mooi werken in de zorg voor ouderen kan zijn.
Samenwerking
Op 24 mei 2017 is de samenwerkingsovereenkomst tussen Vereniging Het Zonnehuis/Jo Visser fonds en
Leyden Academy on Vitality and Ageing wederom met vijfjaar verlengd op basis van strategische
uitgangspunten. De gewenste meerwaarde, dynamiek en focus op gezamenlijke aandachtspunten in de
ouderenzorg is zichtbaar en leidt tot gewenste resultaten. Ook de directie en Raad van Commissarissen van
kenniscentrum Leyden Academy hebben uitgesproken dat zij tevreden zijn over de wederzijdse
kennisuitwisseling en constructieve manier van samenwerken. Dit heeft geleid tot het beschikbaar stellen van
een zetel voor bestuurslid Mark Janssen van Jo Visser fonds in de Raad van Commissarissen van Leyden
Academy per 1 november2017.
Subsidie
Op basis van het jaarlijkse rendement op het eigen vermogen bepaalt het bestuur welke financiële bijdrage er
per kwartaal ingezet wordt om de samenwerking met Leyden Academy te optimaliseren. Er is een bijdrage
van 150.000,- perjaar vastgesteld.

.8/27

-

r HöogeveenLuigjes
accountante
bel a ,tI ngadvlseurs

Stichting Jø Visser Fonds

Beter onderwijs in de zorg voor ouderen
Vereniging Het Zonnehuis en samenwerkingspartner Leyden Academy hebben een aanjaaghmnctie om
vernieuwing in het onderwijs voor de ouderenzorg te stimuleren. Hiervoor gebruiken ze hun gezamenlijke
(academische) netwerk en tevens hun kennis en ervaring op het gebied van actuele ontwikkelingen in de zorg
voor ouderen. Ambitie is om frisse denkers uit te dagen na te denken over hoe de zorg anders en beter kan. De
nadruk ligt hierbij op de inzet van laaggeschoolde jongeren, de ontwikkeling van leren in de praktijk
(belevingsgerichte zorg) en intergenerationele ontmoetingen om vooroordelen over elkaar te verminderen.
In 2017 is voortgeborduurd op de bestaande samenwerking en relatie met ZonMw die zich via de website
BeterOud inzet om onderwijsvemieuwing in de ouderenzorg te faciliteren. IK-Levensles is als
voorbeeldproject opgenomen in het activiteitenoverzicht van het Nationaal Programma Ouderenzorg dat in
2016 is afgerond. Tevens wordt contact onderhouden met ZorgPact, ingesteld om de verbinding tussen
onderwijs, overheid en bedrijfsleven aan tejagen. Via Koplopers projecten worden partijen uitgedaagd om
met behulp van Regionale Investeringsfondsen (RW) belemmeringen te verhelpen en verbeteringen door te
voeren (o.a. werkleerbedrjven).
Vervolg IK-Levensles
In 2016 is er inspanning geleverd om met een aantal ROCs Zorg en Welzijn te verkennen of de ervaringen
met IK-Levensles gevat kunnen worden in een keuzedeel voor mbo-onderwijs. Onder leiding van een externe
projectleider zijn bijeenkomsten op de eigen locaties georganiseerd en is de MBO-raad betrokken geweest hij
dit proces. Begin 2017 is geconstateerd dat de ambitie voor het ontwikkelen van een keuzedeel nog te vroeg is
voor menig ROC.
Op 1 5 februari 201 7 vond de laatste Inspiratie- en Kennisdag Levensles plaats voor de regio Leiden en het
lokale netwerk. De organisatie lag in handen van Studio Moio. De uitkomsten zijn gepresenteerd op de
website van IK-Levensles en worden verder uitgewerkt door studenten in samenwerking met lokale partijen.
De website IK-Levensles is een platform om ideeën en activiteiten te promoten die te maken hebben met de
ontmoeting tussen jong en oud. Tevens is er wekelijks via social media aandacht besteed aan de voorbeelden
die verzameld zijn met IK-Levensles.
Met een aanjaagsubsidie van 5.000 euro zijn een vijftal mbo-docenten samen met de Dames THe van
Zorgvisite op locatiebezoek zijn geweest. Dit om de eigen blik te verfrissen en te leren hoe belangrijk het
thuisgevoel is voor bewoners en hun naasten. Na elke Zorgvisite is er een recensie op de website geplaatst ter
lering en vermaak. Op 16 november 2017 heeft er een evaluatie plaatsgevonden in Leiden met docenten met
de vraag of er behoefte is om deze kennis in gastlessen op ROC’s aan te bieden. Door Zorgvisite is er nog een
blog geschreven in het kader van het project Waardigheid en Trots/VWS die gepubliceerd is op de
verschillende social media.
Eind 2017 is er een aanjaagsubsidie van 5.000 euro verstrekt aan een zorglocatie die zich onderscheidt met
een 3-jarig project Praktijk Leren’ in samenwerking met twee lokale ROC’s Zorg en Welzijn. Zij gaan
verkennen of het idee van een ‘seniorcoach’ (een ervaren zorgprofessional die bereid is zich om te scholen tot
praktijkbegeleider) een meerwaarde biedt om jonge toekomstige zorgprofessionals te begeleiden in de
praktijk. Tevens biedt het de ervaren zorgprofessional de kans om eigen kennis en ervaring in te zetten zonder
zich fysiek zwaar te hoeven belasten. Dit leidt hopelijk tot langdurige inzet van oudere krachten. De
tussentijdse resultaten worden maandelijks gerapporteerd.

-
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Verhalen ophalen door studenten
Vanuit partnerschap met Dementieverhalenbank wordt ingezet op het ontmoeten en in gesprek komen van
toekomstige zorgprofessionals met mensen met dementie (in de thuissituatie). In 2017 hebben
voorbereidingen plaatsgevonden voor het opzetten van een project met studenten Zorg en Welzijn van
ROCTOP uit Amsterdam. De studenten worden begeleid door professionals van TAO-of-Care/
Dementieverhalenbank tijdens hun stages in enkele zorglocaties van Cordaan. De insteek is om het initiatief
Mijn Kameraad (maatjesproject) uit de Proeftuin Dementie Friesland te vertalen naar de situatie in
Amsterdam. Dit kan bijdragen aan het uitbreiden van het aantal proeftuinen Dementie in Nederland. De
resultaten van dit project zijn medio 2018 beschikbaar. Dit project wordt mogelijk gemaakt vanuit de
samenwerking tussen Vereniging Het Zonnehuis/Jo Visser fonds en Leyden Academy.

Dans/educatie project HuidHonger
Samen met Stichting Care&Culture (o.a. Community-Koor Urk) zijn in 2017 een aantal dans/
educatietrajecten gestart met bewoners en medewerkers van zorginstellingen in de langdurige zorg die door
middel van dansvoorstellingen het thema HuidHonger bespreken. Dit thema gaat over de noodzaak van
liefdevolle zorg, aanraking en intimiteit in de zorg voor ouderen. Het educatietraject richt zich ook op de inzet
van jonge mbo-studenten Zorg & Welzijn om met hen te discussiëren over dit onderwerp. Er is een
documentaire gemaakt met interviews door experts die gebruikt worden tijdens discussie in de
zorginstellingen. Studenten van de Utrechtse Zorgacademie hebben meegewerkt aan de opnames voor de
documentaire en zijn uitgenodigd voor de eindpresentatie op 10juni 2017 in Utrecht. Het project HuidHonger
is genomineerd voor de Zorginnovatieprjs 2017 van zorgverzekeraar CZ. In 2018 wordt het project
HuidHonger vervolgd met nadruk op het ontwikkelen van een trainingsmodule voor zorgprofessionals.
Vereniging Het Zonnehuis/Jo Visser fonds en Leyden Academy dragen vanuit hun samenwerking bij aan dit
creatieve en vernieuwende initiatief op het gebied van liefdevolle zorg voor kwetsbare ouderen.
Onderzoek
De Zonnehuis-leerstoel wordt sinds 2012 mogelijk gemaakt door Vereniging Het Zonnehuis/Jo Visser fonds,
VU en Vilans en bezet door prof.dr. Henk Nies voor ca. 2 dagen per week met 2 promovendi. De leerstoel is
eind 2016 verlengd voor wederom vijfjaar. Jaarlijks wordende uitkomsten van de leerstoel beoordeeld door
een curatorium met deskundigen. De leerstoel draagt bij aan het gedachtegoed van J0 Visser fonds door
middel van publicaties, promotieonderzoek, presentaties en lezingen over het belang van waardige zorg voor
kwetsbare ouderen. Op 29 mei 2018 zal Henk Nies een lezing over zijn leerstoel verzorgen tijdens een
regionaal congres over veerkrachtig oud worden in Amsterdam voor professionals in de zorg en het
academische netwerk.

-
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Ontwikkelingen
Jo Visser Award
Op 22 mei 2017 is tijdens het dinerdebat Smaak & Vermaak in Zoetermeer de cheque met de geldprijs van de
J0 Visser Award uitgereikt aan de initiatiefnemers van het zogenaamde verhalendiner. Het idee is dat Jong en
oud elkaar ontmoeten aan tafel en waar 1 spreker zijn of haar verhaal doet en dat weer uitgewerkt in een
toepasselijk menu. Dit creatieve concept vergt nog verdere uitwerking, maar draagt bij aan het delen van
ervaringen en het elkaar ontmoeten in een bijzondere omgeving. Ambassadeur Waardige zorg Peter Hop heeft
tijdens het laatste Zonnehuis-dinerdebat op 8 november 2017 een presentatie gegeven over het verhalendiner.
Tevens mocht hij de J0 Visser Award uitreiken aan de nieuwe ambassadeurs Waardige zorg, te weten Trudie
Siegerink en Maarten den Ottolander. Zij nemen na 8 jaar afscheid als bestuurslid van Vereniging Het
Zonnehuis/Jo Visser fonds en hebben zich enorm ingezet voor het gedachtegoed en de omzetting van
Vereniging Het Zonnehuis naar liet Jo Visser fonds. Op de website van het J0 Visser fonds staat een overzicht
van ambassadeurs en prijswinnaars van de Jo Visser Award.
Zonnehuis dinerdebat
Het laatste Zonnehuis-dinerdebat op 8 november 2017 stond in het teken van afscheid nemen. Tijdens het
programma werd officieel de website van het Jo Visser fonds getoond en werd er afscheid genomen van twee
bestuursleden. Het afscheid werd gehouden in het Academiegebouw in Leiden in gezelschap van ca. 50
relaties, waaronder ook enkele studenten van ROC’s, Hogescholen en promovendi van de leerstoel van Henk
Nies. Hij hield ook een tafelspeech, evenals Joris Slaets als directeur van Leyden Academy. De foto’s en
presentaties zijn terug te vinden op de website.
1.3 Relatiebeheer
De leden en donateurs van Vereniging 1-let Zonnehuis zijn per brief uitgenodigd voor de Algemene
Ledenvergadering op 24mei2017 met nog een extra aankondiging voor de Bijzondere Vergadering op 28
september 2017 om de omzetting van Vereniging Het Zonnehuis naar Jo Visser fonds te accorderen. De
donateurs (oud-leden) van Jo Visser fonds hebben een Kerstkaart ontvangen om hen te informeren over de
veranderingen.
In 2018 zal er op 26 september een relatiemiddag worden georganiseerd voor donateurs en relaties van het J0
Visser fonds.
Social media
Vereniging Het Zonnehuis/Jo Visser fonds heeft een eigen website, Twitter account en Facebook pagina. Dit
zet zij in voor actuele nieuwsberichten en het promoten van projecten waar zij als initiatiefnemer bij
betrokken is.
1.4 Financieel beleid
Het jaar 2017 is afgesloten met een resultaat van €40.779. Het bestuur van Vereniging Het Zonnehuis/Jo
Visser fonds oriënteert zich op haar beleggingsstrategie en ambitie om met haar eigen vermogen een
duurzame bijdrage te leveren aan de kwaliteit en continuïteit van mbo-onderwijs in de langdurige zorg voor
ouderen. Het eigen vermogen bedraagt €5.573.233 op 31 december 2017. Jaarlijks wordt er op basis van het
beleggingsresultaat minus de structurele lasten een bijdrage gereserveerd om uitvoering te geven aan de
gezamenlijke projecten met samenwerbngspartner Leyden Academy on Vitality and Ageing.

-
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1.5 Bestuur

1.5. Bestuur
Samenstelling bestuur per 31-12-2017
Mevrouw 3F. (Jenneke) van Pijpen Msc, voorzitter
De heer drs. C.H.M. (Kees) de Graauw, penningmeester
De heer drs. M.J. (Mark) Janssen, lid
In 2017 hebben vier bestuursvergaderingen plaatsgevonden en een Bijzondere Vergadering op 28 september
2017 voor de Juridische omzetting van Vereniging Het Zonnehuis naar het Jo Visser fonds.
Rooster van aftreden
Op 24mei 2017 hebben Tmdie Siegerink en Maarten den Ottolander het stokje als bestuurslid doorgegeven
aan hun opvolgers. Jenneke van Pijpen vervult de functie als voorzitter sinds 26september2017 en Mark
Janssen is op deze datum toegetreden tot het bestuur van het Jo Visser fonds. Hij is tevens sinds 1 november
2017 lid van de Raad van Commissarissen van Leyden Academy.
Vergoeding
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, maar hebben wel recht op een
maandelijkse vrjwilligersvergoeding voor de uitoefening van hun fUnctie.
Personele ondersteuning
Sinds 2003 is mevrouw DR (Danielle) Swart werkzaam bij Vereniging Het Zonnehuis. In haar functie als
verenigingsmanager is zij verantwoordelijk voor bestuurs- en beleidszaken, projectbegeleiding,
communicatie, fondsenwerving en relatie- en ledenbeheer. Tevens functioneert zij als stafmedewerker voor
samenwerkingspartner Leyden Academy on Vitality and Ageing. De gezamenlijke focus ligt hierbij op
onderwijsvemieuwing, (toegepast) wetenschappelijk onderzoek en het mede mogelijke maken van
ontwikkelingen en innovatie in de ouderenzorg.
Mevrouw J.R van Pijpen Msc voorzitter
Januari 2018
,

-
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017

31 december2017

31 december2016

€

€

€

[
IE
[

€

ACTIV&
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Inventaris

Financiële vaste activa

[
[

(1)

55.414
446

-

1.160
1.160

55.860

5.080.679

5.127.335

2.075

726

511.035

389.289

(2)

Overige effecten
VLOTTENDE ACTLVA
Vorderingen

(3)

Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen
Liquide middelen

0

(4)

5.594.949

5.573.210

0
0
i:i
0
[
[

Stichting Ja Visser Fonds

31 december2017

31december2016

€

€

€

€

PASSIVA
STICHTINGS- RESP.
VERENIGINGSVERMOGEN

(5)

VOORZIENINGEN

(6)

KORTLOPENDE SCHULDEN

5.573.233

5.482.455

-

50.000

(7)

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
Overige belastïngen en premies sociale
verzekeringen
Overlopende passiva

-

1.779

8.918

6.117
13.820

7.670
24.167

15/27

21.716

40.755

5.594.949

5.573.210
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

2017
€

2016
€

€

€

Baten
Baten

(8)

435.219

314.480

Lasten
Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige waardeveranderingen van
vaste acliva
Kantoorkosten
Algemene kosten
Activiteiten / Projecten derden
Diverse baten en lasten

(9)

110.261
480

(10)

116.313
280

(11)

20.000
2.592
19.862
185.574

-

(12)

2.157
21.899
174.745
16.304

(13)
(14)
(15)

Financiële baten en lasten

(16)

Overschot
Resuhaatbeslemming

(17)

Overschot na resultaatbestemming

-

16/27-
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325.846

344.621

-18.594

-19.773

90.779
-50.000

-49.914
-50.000

40.779

-99.914
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens dein Nederland aLgemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de
activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprjsmodel.
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 voor het einde van het verslagjaar. worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrjgingsprijs plus bijkomende kosten of
ven’aardigingsprjs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebmiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast
actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Financiële vaste activa
Overige effecten.
De aandelen en obligaties worden gewaardeerd tegen de reële waarde.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden hij 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 zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Reserves
Het eigen vermogen van de vereniging bestaat uit de overige reserves die vrijelijk voor het vertrekken van
subsidies en projecten beschikbaar zijn en die invulling geven aan haar inhoudelijke beleid.

-
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Voorzieningen
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten
worden afgewikkeld en waarvan de omvang redeljkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening
wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende
verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde, tenzij anders vermeld.
De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

Langlopende en kortlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die
direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste
verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek
van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de
effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening
als interestlast verwerkt.
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen
historische kostprijzen.
Baten
De baten en lasten zijn toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Erfenissen en legaten
worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige
uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden verantwoord in het jaar dat ze ontvangen worden tenzij dat
deze al in een eerderjaar zijn opgenomen omdat de omvang reeds betrouwbaar vastgesteld kan worden.
De contributies zijn vrijwillige bijdragen van leden en donateurs welke op basis van kasbasis zijn
verantwoord.
Afschrijvingen
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van
gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebmiksduur van het actief.
Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

-
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Bedrijfskosten
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar
waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in
het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
Financieel resultaat
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten
van uitgegeven en ontvangen leningen.

-
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

ACTIVA

VASTE ACTIVA
1. Materiële vaste activa

Bedrij fs
gebouwen en
terreinen

-

€
Boebvaarde per / januari 2017
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardevenninderingen

55.414
-

55.414
Ji/Iutaties
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen

-

-55.414
-

-55.414

Boelrivaa,-de per 31 december 20/7
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

-

Boekwaarde per 31 december2017

-

Inventaris

Totaal

€

€
1.402
-956

56.816
-956

446

55.860

1 .1 94
-480

1 .194
-55.414
-480

714

-54.700

2.596
-1.436

2.596
-1.436

1.160

1.160

-

Afschrijvingspercentages
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Inventaris

0
20

-
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2. Financiële vaste activa
31-12-2017

31-12-2016

€

€

Overige effecten
Effecten

5.080.679

5.127.335

Door het bestuur is met ingang van september 2010 de portefeuille mix van beleggingen zoals die met
vermogensbeheerder Schretlen (in 2015 opgegaan in Rabobank private banking) is afgesproken gewijzigd
naar een conservatieve strategie van respectievelijk 70% obligaties 30% aandelenfondsen waarbij
koersvastheid en zekerheid m.b.t. een vast rendement de voorkeur genieten boven mogelijke koerswinsten.
Het streven is om in aanvulling hierop ook zoveel mogelijk te beleggen in (duurzame) fondsen met een
sociaal-maatschappelijke relevantie met behoud van een streefrendement.
-

VLOTTENDE ACTIVA
3. Vorderingen
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Dividendbelasting

2.075

726

372.794
138.241

348.818
40.471

511.035

389.289

4. Liquide middelen
Rabobank
[NGBankN.V.
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PASSIVA
5. EIGEN VERMOGEN
2017

2016

€

€

Algemene reserve
Stand per 1januari
Resultaat verslagperiode

5.282.454
40.779

5.382.369
-99.914

Stand per 31 december

5.323.233

5.282.455

Stand per 1januari
Dotatie

200.000
50.000

150.000
50.000

Stand per 31 december

250.000

200.000

Bestemmingsreserve leerstoclen

Betreft reservering van gelden ten behoeve van een leerstoel aan de Faculteit der Sociale wetenschappen van
de Vrije Universiteit Amsterdam waarbij gelden ter beschikking worden gesteld voor een totaal bedrag van
€250.000 voor de jaren 2016-2022.

6. VOORZIENINGEN
Leerstoelen

50.000

2017

2016

€

€

50.000
-50.000

100.000
-50.000

Leerstoelen
Stand per 1januari
Uitbetaling
Stand per 31 december

-

50.000

Betreft per ultimo boekjaar een verplichting aan de Vrije Universiteit Amsterdam waarbij in 2011 gelden ter
beschikking zijn gesteld ten behoeve van een een leerstoel (dhr. H. Nies € 250.000). De Leerstoel wordt met
€50.000 per jaar afgerekend.

-
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7. KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2017

31-12-2016

€

€

Schulden aan leveranciers en handclskrcdieten
Crediteuren

1.779

8.918

2.831
3.286

5.949
1.721

6.117

7.670

5.214
4.000
4.606

4.632
10.697
4.000
4.838

13.820

24.167

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing
Pensioenen

Overlopende passiva
Vakantiegeld
Projecten
Accountantskosten
Nog te betalen kosten Rabobank

-

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Niet verwerkte verplichtingen

Sanienit’erkingsverbandc’n
De stichting (voorheen vereniging) is per 21juni2012 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met
Leyden Academy on Vitality and Ageing (verder: Leyden Academy). In 2017 is deze overeenkomst verlengd
met vijfjaar tot en met 24mei2022. De stichting heeft zich verbondenjaarlijks financieel bij te dragen ter
grootte van het directe rendement van haar vermogen en de inkomsten op het gebied van contributies,
donaties en legalen met een bedrag van € 150.000 per jaar. Daarnaast zal de medewerker van de stichting voor
28 uur per week worden ingezet voor projecten en organisatie van Leyden Academy.

-
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

5

BATEN

2017

2016

€

€

13.402
61.913
122.919
104.126
132.859

18.375
1IMOO
162.356
122.749

435.219

314.480

86.977
9.639
10.317
3.328

85.592
9.661
10.268
10.792

110.261

116.313

818
1.068
136
1.306

818
1.062
7.659
1.253

3.328

10.792

480

280

8. Baten
Opbrengsten/giften
Nalatenschappen
Koersresultaat beleggingen
Opbrengsten beleggingen
Opbrengst verkoop grond

-

LASTEN
9. Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten

Overige personeelskosten
Reiskostenvergoeding woon-werk
Reiskostenvergoedingen, zakelijk
Opleiding / cursuskosten
Overige personeelskosten

Personeelsleden
Het gemiddeld aantal werknemers in 2017 uitgedrukt in FTEs bedroeg 1(2016: 1).

10. Afschrijvingen
Afschrijvingen materiële vaste

activa

Inventaris
11 Overige waardeveranderingen van vaste activa
.

Overige vorderingen

-

-
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2017

2016

€

€

12. Kantoorkosten
Telefoon
Contributies, abonnementen en vakliteratuur
Automatiseringskosten

551
139
L467

804
278
1.510

2.157

2.592

4.760
5.049
307
383
11.125
275

4.402
4.939
35
336
9.000
1.150

21.899

19.862

161.224
13.521

171.856
13.718

174.745

185.574

13. Algemene kosten
Accountantskosten
Adminisiratiekosten
Advieskosten
Bankkosten
Bestuurskosten: Vergoedingen bestuur
Overige algemene kosten

14. Activiteiten / Projecten derden
Activiteiten
Kosten ALV 1 J0 Visser Award

De kosten van activiteiten betreffen met name een structurele bijdrage van € 150.000 aan
samenwerkingspartner Leyden Academy on Vitality and Ageing. Daarnaast worden jaarlijks kosten gemaakt
voor ondersteuning van de projectleider van het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen.
1 5. Diverse baten en lasten
Kosten omzetting vereniging naar stichting

16.304

-

16. Financiële baten en lasten
Fiscale rente en boeien
Vergoeding Effectenbeheer

424
18.170

546
19.227

18.594

19.773

-50.000

-50.000

17. Resultaatbestemming
Bestemmingsreserve leerstoelen

-
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ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS

Aldus opgemaakt te Leiden, d.d. 8 februari 2018

het bestuur:
handtekening

naam

Mevrouw J.F. van Pijpen Msc
(Voorzitter)

.............

De heer C.FLM. de Graauw MBA
(Penningmeester)

-:

Deheer drs. M.J. Janssen

-
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OVERIGE GEGEVENS
1

Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring

Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is de stichting vrijgesteld van de verplichting tot controle van de
jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt.
Derhalve ontbreekt een controleverldaring.
2

Bestemming van de winst 2017

Vooruitlopend op een daartoe strekkend besluit van het bestuur van de vereniging is het overschot ad € 40.779
over 2017 toegevoegd aan de algemene reserves. Dit is reeds in dejaarrekening verwerkt.
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