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ACCOUNTANTSRAPPORT



Aan het bestuur van
Stichting Jo Visser fonds
P/a Rijnsburgerweg 10
2333 AA  Leiden

Leusden, 12 maart 2021

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot de stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 5.137.773 en de rekening van baten en lasten sluitende met een resultaat van
negatief € 181.191 beoordeeld.

2 BEOORDELINGSVERKLARING

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting Jo Visser fonds te Leiden beoordeeld.
Het bestuur van Stichting Jo Visser fonds is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in
overeenstemming met de Richtlijn voor kleine organisaties zonder winststreven (Rjk C1). 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 functionarissen 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 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met de Richtlijn voor
kleine organisaties zonder winststreven (Rjk C1).



3 ALGEMENE GEGEVENS

3.1 Missie

Als ideële organisatie zet Stichting Jo Visser fonds (en haar rechtsvoorgangers) zich al 100 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
(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 het positief beïnvloeden van wederzijdse beeldvorming.

3.2 Bestuur

Ultimo 2020 was de samenstelling van het bestuur als volgt:

Mevrouw J.F. (Jenneke) van Pijpen (Msc) (voorzitter sinds mei 2017, bestuurslid sinds juni 2015)
De heer C.H.M. (Kees) de Graauw (MBA) (penningmeester, sinds juni 2015)
De heer M.J. (Mark) Janssen (BA) (lid, sinds september 2017)

3.3 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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4 ANALYSE VAN BATEN EN LASTEN

4.1 Vergelijkend overzicht

Het tekort over 2020 bedraagt € 181.191 tegenover een overschot over 2019 van € 220.606. De baten en lasten
over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

€

2020

% €

2019

%

Verschil

€

Baten 233.507 100,0 581.084 100,0 -347.577

Lasten

Lonen en salarissen 92.789 39,7 92.179 15,9 610
Sociale lasten 10.542 4,5 9.135 1,6 1.407
Pensioenlasten 9.356 4,0 6.058 1,0 3.298
Overige personeelskosten 1.381 0,6 4.388 0,8 -3.007
Afschrijvingen materiële vaste activa 239 0,1 239 - -
Huisvestingskosten - - 296 0,1 -296
Kantoorkosten 1.477 0,6 1.536 0,3 -59
Algemene kosten 15.488 6,7 18.953 3,1 -3.465
Activiteiten / Projecten derden 182.133 78,0 209.496 36,1 -27.363

313.405 134,2 342.280 58,9 -28.875

-79.898 -34,2 238.804 41,1 -318.702
Financiële baten en lasten -26.293 -11,3 -18.198 -3,1 -8.095

Tekort -106.191 -45,5 220.606 38,0 -326.797
Toevoeging aan bestemmingsreserve -75.000 -32,1 - - -75.000

Tekort na resultaatbestemming -181.191 -77,6 220.606 38,0 -401.797
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5 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2020

€ €

31-12-2019

€ €

Mutatie

€

Beschikbaar op lange termijn:

Ondernemingsvermogen 5.083.623 5.263.096 -179.473

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa 281 520 -239
Financiële vaste activa 4.943.205 4.985.903 -42.698

4.943.486 4.986.423 -42.937

Werkkapitaal 140.137 276.673 -136.536

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 2.324 7.341 -5.017
Liquide middelen 191.963 335.659 -143.696

194.287 343.000 -148.713

Af: kortlopende schulden 54.150 66.327 -12.177

Werkkapitaal 140.137 276.673 -136.536

5.1 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 stichting.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
HLG accountants en adviseurs

drs. H. Geerts RA
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FINANCIEEL VERSLAG



BESTUURSVERSLAG

Preambule

Per 25 oktober 2017 is Stichting Jo Visser fonds officieel opgericht. 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 Jo Visser fonds 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.
Als ideële organisatie zet het Jo Visser fonds zich al 100 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.

I.1   Rechtspersoon

Het financieel verslag 2020 betreft de rechtspersoon Stichting Jo Visser fonds, omgezet op 25 oktober 2017 en
gevestigd in Leiden. Het bestuur stelt het financieel verslag 2020 vast in haar vergadering van 18 mei 2021. Het
financieel verslag voldoet aan de richtlijn voor de jaarverslaglegging 640 voor organisaties zonder winststreven.
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I.2   Projectsubsidies en activiteiten

Subsidieverstrekker

Het Jo Visser fonds zet jaarlijks een deel van haar eigen vermogen in om samen met partner Leyden Academy
invulling te geven aan de missie waardige zorg voor kwetsbare ouderen. De gezamenlijke focus op beter
onderwijs en verbetering van de beeldvorming over (werken in de) ouderen(zorg) komt tot uiting in (toegepast)
wetenschappelijk onderzoek en innovatieve projecten. Zingeving, waardevolle ontmoetingen tussen generaties en
vernieuwing in het onderwijs voor (mbo) professionals Zorg & Welzijn dragen hieraan bij onder het motto
'Vaardig jong, waardig oud'. Tevens heeft het Jo Visser fonds een bijzondere leerstoel Organisatie en beleid van
zorg aan de Vrije Universiteit in Amsterdam samen met kenniscentrum Vilans voor langdurige zorg.

Meerjarige onderzoeksprojecten

De jaarlijkse gift aan Leyden Academy wordt ingezet om eigen onderzoeksprojecten te financieren. Dit betreft
activiteiten die vallen onder het speerpunt Verbonden: bijdragen aan een samenleving waarin de kracht van
generaties wordt (h)erkend en mensen zich tot op hoge leeftijd uitgenodigd voelen om mee te doen. Dit geldt ook
voor ontmoetingen tussen jong en oud die bijdragen aan betere kennis en beeldvorming over (werken in de)
ouderen(zorg).
In 2020 is besloten om de jaarlijkse gift in te zetten voor meerjarige onderzoeksthema's op het gebied van
onderwijsvernieuwing, beeldvorming en intergenerationele ontmoetingen. Op deze manier draagt het Jo Visser
fonds op duurzame wijze bij aan haar motto 'Vaardig jong, waardig oud'.

Aanjaagsubsidies

Vanuit haar eigen begroting steunt het Jo Visser fonds initiatieven met aanjaagsubsidies die buiten de
samenwerking met Leyden Academy vallen. Denk hierbij aan de Jo Visser award, deelname aan het digitale
platform Pleindoneren, incidentele bijdrages zoals  Kom-op-Visite karren en bijzondere congressen en
bijeenkomsten.

Stichting Jo Visser fonds
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Onderwijsvernieuwing

Keuzedeel 'Omgaan met onbegrepen gedrag bij mensen met dementie'

Eind 2018 heeft projectleider Mieke Hollander van de leergang Radicale Vernieuwing Waardevol onderwijs
(RVWO) de Jo Visser award ontvangen voor haar inzet om het zorgonderwijs te verbeteren. De geldprijs van de
Jo Visser award heeft zij gebruikt om een keuzedeel 'Omgaan met onbegrepen gedrag bij mensen met dementie'
te ontwikkelen samen met een aantal zorg- en onderwijsorganisaties. Als interventies worden hierin onder meer
HuidHonger, muzikale activiteiten en Leefplezier opgevoerd.
In 2020 heeft het ministerie van OCW besloten om het keuzedeel ook te erkennen als losse module te volgen
voor VIG, VP, Social Work en MMZ professionals. Na succesvolle afronding krijgen zij een certificaat met
civiel effect. Landelijk is er nu al veel belangstelling voor het keuzedeel. Het Friesland college en mboRijnland
hebben het onderwijs in het lesaanbod opgenomen.

Educatieve leerlijn met videoreeks

In 2018 heeft het Jo Visser fonds een deel van haar positieve resultaat op haar eigen vermogen in 2017,
toegewezen aan een extra projectvoorstel van Leyden Academy. Dit voorstel bestond uit het idee om korte
videofilmpjes te voorzien van animaties om (toekomstige) zorgprofessionals digitaal te leren over liefdevolle
zorg in de ouderenzorg. Onder leiding van een digitaal leren specialist is er marktonderzoek verricht om te
bepalen op welke manier deze visuele manier van leren het beste aanslaat bij de doelgroep van mbo-opgeleide
zorgprofessionals. Deze videoreeks wordt gratis aangeboden aan het netwerk van zorg- en onderwijspartijen om
op deze wijze bij te dragen aan betere kennis en beeldvorming over (werken in de) ouderen(zorg).
De videoreeks is in 2020 diverse malen gepresenteerd tijdens workshops, webinars en congrespresentaties. Op
basis van de videoreeks is een micro-learning gemaakt in de vorm van een e-mailnieuwsbrief met
verdiepingsvragen en opdrachten. Deze mini doe-cursus is door 300 personen aangevraagd en is zeer positief
beoordeeld. Dit concept zal in 2021 weer herhaald worden. Ook is er in 2021 een subsidie-aanvraag uitgezet om
ook een videoreeks te maken voor de sector thuiszorg, omdat zij specifieke praktijksituaties nodig hebben.
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Videobased leren voor zorgmedewerkers van de toekomst

In maart 2020 heeft gemeente Leiden de aanvraag goedgekeurd voor een project dat bijdraagt aan kennisdeling
binnen Leidse onderwijspartijen. Samen met Leyden Academy is er een projectgroep geformeerd met teamleiders
van de reguliere Zorg & Welzijn opleiding binnen mboRijnland en de initiële leergang Radicale Vernieuwing
Waardevol Onderwijs (RVWO). Onderzoeksvraag is of door middel van verschillende sociale mediakanalen het
online leren aanslaat bij deze doelgroep. Met andere woorden: hoe leert de zorgmedewerker van de toekomst het
liefste. Als extra opbrengst wordt de videoreeks Liefdevolle zorg ingebracht in de werkgroep
onderwijsvernieuwing.

Zorgvisite over de grens

Na de viering van de 200e Zorgvisite op 12 december 2019, heeft in 2020 de nadruk gelegen op het idee om een
Zorgvisite over de grens te organiseren. Dit idee is geboren naar aanleiding van extra Zorgvisites op locatie die
in 2019 zijn uitgevoerd. Samen met Avans Hogeschool Breda en Hogeschool Antwerpen worden studenten
uitgedaagd om na te denken over het belang van thuisgevoel en hoe je daar de omgeving daarop kunt inrichten.
Gezien het feit dat er in 2020 geen Zorgvisites op locatie uitgevoerd konden worden, is er nagedacht over een
alternatieve invulling van deze aanvraag. Er is een opdracht geformuleerd om hen te vragen om een 'digital story'
in te leveren over hoe zij zelf denken oud te willen worden en wat voor hen de drijfveren zijn om voor een baan
in zorg en welzijn te kiezen. Dit idee is geïnspireerd op het 100-jarig bestaan van het Jo Visser fonds in 2021.
De uitkomsten worden in 2021 gepresenteerd op sociale media en in het eigen opleidingsprogramma.

Beeldvorming

Film-documentaire 'Truus Children'

Op zondag 8 maart 2020 was de première van de documentaire over oorlogsheldin Truus Wijsmuller in het Eye-
museum, gemaakt door stichting Ogen Open. Deze stichting heeft in het verleden ook de documentaire 'En
sindsdien zitten we hier' gemaakt; over bewoners van het Joodse verpleeghuis Beth Shalom dat onderdeel
uitmaakte van Zonnehuisgroep Amstelland. De documentaire over Truus Wijsmuller gaat over haar rol bij het
kindertransport in de Tweede Wereldoorlog en de voorbeeldrol die zij heeft gehad. Net als Jo Visser zelf; een
individu die het verschil maakt voor een ander. Het is de bedoeling dat de film (na coronatijd) gebruikt wordt
voor scholen, musea en (zorg)organisaties om deze boodschap te verkondigen.

Wij en Corona

Het Jo Visser fonds heeft samen met enkele ouderenfondsen mede mogelijk gemaakt dat tijdens de coronacrisis
ingesprongen kon worden op de behoefte om de stem van ouderen te laten horen. Samen met partner GetOud
heeft Leyden Academy grote inspanning geleverd om ouderen te interviewen via de telefoon of per mail. Eind
2020 zijn er maar liefst 200 interviews gerealiseerd die meerdere keren per week gepresenteerd werden op de
eigen website wijencorona.nl. Het Jo Visser fonds heeft besloten om eind 2020 nogmaals een aanjaagsubsidie te
geven om het effect van de tweede golf te kunnen verwoorden. De interviews bieden ook onderzoek data die
gebruikt worden voor participatief onderzoek door Leyden Academy. De data worden op verzoek van het
Historisch College van het Florence Nightingale Instituut opgeslagen voor breder onderzoek in de toekomst.
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Kom-op-Visite karren

Het effect van corona op de belevingswereld van mensen in de ouderenzorg is enorm. In het voorjaar van 2020
heeft het bestuur van het Jo Visser fonds gemeend hier een extra gebaar in te willen maken. Een lokale aannemer
in Vlaardingen heeft zelf coronaproof-karren ontwikkeld die het mogelijk maakte voor naasten om hun familie te
bezoeken. In het voorjaar van 2020 zijn twee gratis Kom-op-Visite karren aangeboden aan een zorglocatie in
Rotterdam en in Apeldoorn waar de nood het hoogst was. Bij de uitreiking aan het verpleeghuis Randerode in
Apeldoorn was staatssecretaris VWS Paul Blokhuis aanwezig met de nodige aandacht van radio- en televisie.

Zomervisite

Sinds 2017 worden jongeren uitgedaagd om tijdens hun zomervakantie op visite te gaan bij kwetsbare ouderen
in woonzorglocaties. Door middel van zoveel mogelijk 1-op-1 contacten leren jongeren zich te verdiepen in de
belevingswereld van ouderen én het levert hen een leuk zakcentje op. Deze waardevolle ontmoetingen dragen bij
aan hun beeld over (kwetsbare) ouderen. Tot nu toe hebben ruim 100 jongeren meegedaan aan Zomervisite bij
diverse zorglocaties. In 2018 is er een kwalitatief onderzoek verricht door Leyden Academy, waarvan de
uitkomsten gebruikt worden voor wetenschappelijke publicaties. In 2019 is Zomervisite uitgevoerd in de regio
Leiden bij enkele zorgorganisaties die meebetaald hebben aan de vergoeding die jongeren krijgen. Op deze
manier laten zij zien dat de deelnemende jongeren aan Zomervisite een waardevolle bijdrage leveren aan de
kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen.
In 2020 is Zomervisite als gevolg van corona-restricties niet doorgegaan. Er is een aanvraag uitgezet om in 2021
Zomervisite samen met Stichting JOW! uit te voeren met behulp van een speciaal ontwikkelde app om
zorgorganisaties en jongeren te matchen.

Stichting Beeldzorg

Het Jo Visser fonds heeft in 2019 een aanjaagsubsidie toegezegd voor het project Inside Oud van fotografe
Romi Tweebeeke. Zij legt eerlijke beeldverhalen vast door middel van 24-uurs fotosessies op zorglocaties. Het
Jo Visser fonds heeft met haar bijdrage de start van dit project mogelijk gemaakt, waardoor er 5 zorglocaties
konden ervaren hoe dit werkt in de praktijk. Foto's zijn te bekijken op het platform www.insideoud.nl.

Stichting Jo Visser fonds
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Intergenerationele ontmoetingen

Partnerschap Pleindoneren

Sinds 2020 is het Jo Visser fonds proefabonnee van het digitale netwerk Pleindoneren. Bedoeld om mensen,
middelen en mogelijkheden bij elkaar te brengen. Pleindoneren is opgericht door Stichting Else, bedoeld om haar
kennis en vermogen zinvol in te zetten voor zorgvernieuwing en technologische ontwikkelingen in de zorg. In
2020 zijn er twee offline bijeenkomsten geweest waar projecten zich konden presenteren en waar mensen elkaar
fysiek konden ontmoeten. In het voorjaar van 2020 is er een actie Zien en Gezien worden bedacht om met
vouchers initiatieven te steunen in coronatijd. Deze acties varieerden van buitenconcerten voor ouderen in
zorglocaties tot schilderacties, kooksessies en jongeren die met een bakfiets leesvoer rondbrachten bij ouderen.
Van alle projecten zijn filmpjes gemaakt die op de website getoond worden om te laten zien wat er toch kan in
coronatijd. Het bestuur van het Jo Visser fonds heeft eind 2020 besloten om nog een jaar partner te zijn om
Pleindoneren te ondersteunen als zinvol maatschappelijk netwerk in de zorgsector.

Jo Visser award voor Stichting JOW!

Op 23 november 2020 is de Jo Visser award uitgereikt aan bestuursadviseur Kees Oosterling van Stichting
JOW! Als ambassadeur zet hij zich in samen met oprichter Tom van Eijk voor het koppelen van jongeren met
ouderen in zorglocaties en in thuissituatie.
Tijdens de besloten bijeenkomst van Pleindoneren is de award op een feestelijke manier uitgereikt en zijn er
leuke filmpjes gemaakt met Kees en Tom die te zien zijn op de websites. De geldprijs wordt ingezet om de app
breder in het land onder de aandacht te brengen en bij te dragen aan waardevolle ontmoetingen tussen jong en
oud. In 2021 zal er samengewerkt worden in het project Zomervisite om de app te introduceren.

Stichting Jo Visser fonds
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Academisch netwerk

Bijzondere leerstoel waardige zorg

In 2020 is gestart met de discussie binnen het bestuur van het Jo Visser fonds over het gewenste vervolgtraject
van de bestaande bijzondere leerstoel Organisatie en beleid van zorg aan de faculteit Sociale Wetenschappen aan
de VU. De huidige leerstoelhouder gaat  in 2022 met pensioen en het Jo Visser fonds heeft deze leerstoel dan 15
jaar gesteund. Jaarlijks worden de uitkomsten van deze leerstoel beoordeeld door een curatorium met
deskundigen en de leerstoelhouder informeert het bestuur regelmatig over de voortgang. In 2019 zijn er twee
parttime post-docs aangenomen door de VU om de leerstoel te ondersteunen die betaald wordt uit de bijdrage
van het Jo Visser fonds. Dit levert meer kwaliteit op in het uitvoeren van onderzoek en onderwijs.
In de zomer van 2020 is promovendus Ludo Glimmerveen gepromoveerd en hij heeft de prijs voor het beste
promotieverslag gewonnen. Hij is in dienst van het Ben Sajetcentrum en via gezamenlijk onderzoek verbonden
aan de Jo Visser-leerstoel.
In 2021 wordt er verder nagedacht over de verdere invulling van het academische netwerk door het Jo Visser
fonds.

Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen/onderzoeksgroep Geestelijke Verzorging

In 2020 is het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen opgegaan in het digitale kennisplein Zorg voor Beter
voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn. Het Jo Visser fonds is sinds de oprichting in 2008
kernpartner geweest en heeft de inzet van de projectleider financieel mede mogelijk gemaakt.
Op 9 maart 2020 is er een afsluitend congres georganiseerd voor de onderzoeksgroep Geestelijke Verzorging
binnen de Zonnehuis Groep. Een aantal interessante sprekers memoreerde wat er bereikt is op het gebied van
palliatieve zorg en zingeving. Tijdens deze bijeenkomst is het boek Horen, Zien en Verbinden aangeboden aan
een aantal mensen die nauw betrokken zijn geweest bij de onderzoeksgroep. Het boek is ook te koop aangeboden
via de geijkte mediakanalen.

Jubileumpodcast

In 2021 is het precies 100 jaar geleden dat rechtsvoorganger Vereniging Het Zonnehuis werd opgericht. Het
bestuur van het Jo Visser fonds heeft gemeend hier aandacht aan te besteden in de vorm van een duurzaam en
innovatief initiatief. In 2020 is hiervoor het netwerk benaderd en besloten om invulling te geven aan een eigen
podcastkanaal waar het Jo Visser fonds samen met partners podcasts kan presenteren die passen bij hun eigen
profiel. Het maken van podcasts is vernieuwend en het ophalen van verhalen van en voor ouderen past bij de
eigen doelstelling. In 2021 worden 10 speciale podcasts met bemoedigende verhalen voor en door ouderen
gemaakt ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum. Op 3 juni 2021 zullen deze podcasts op een feestelijke wijze
aangeboden worden als cadeau aan de ouderenzorg.
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I.4   Financieel beleid

Het jaar 2020 is afgesloten met een resultaat van negatief € 181.191. Het bestuur van het Jo Visser fonds wil
met haar (defensieve) beleggingsstrategie haar eigen vermogen inzetten om een duurzame bijdrage te leveren aan
(onderzoeks)projecten op het gebied van onderwijsvernieuwing, beeldvorming over (werken in de) ouderen(zorg)
en intergenerationele ontmoetingen.
Het eigen vermogen bedraagt op 31 december 2020 € 5.083.623. Jaarlijks wordt er op basis van het
beleggingsresultaat minus de vaste lasten een subsidie (gift met doelbestemming) gereserveerd om uitvoering te
geven aan de samenwerking met kenniscentrum Leyden Academy on Vitality and Ageing.

ANBI status

Als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) voldoet het Jo Visser fonds aan de voorwaarden zoals de
Belastingdienst deze stelt. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel
kunnen opleveren. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting.

I.5   Bestuur en personele ondersteuning

Samenstelling bestuur per 31-12-2020

Mevrouw J.F. (Jenneke) van Pijpen (Msc), voorzitter
De heer C.H.M. (Kees) de Graauw (MBA), penningmeester
De heer M.J. (Mark) Janssen (BA), lid/Raad van Commissarissen Leyden Academy

In 2020 hebben vier bestuursvergaderingen plaatsgevonden.

De bestuursleden ontvangen een vrijwilligersvergoeding voor hun inspanningen.

Het Jo Visser fonds heeft 1 medewerker in dienst in de functie van (fonds)manager.

Mevrouw J.F. van Pijpen (Msc) , voorzitter
Maart 2021
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JAARREKENING



1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa  (1)

Inventaris 281 520

Financiële vaste activa  (2)

Overige effecten 4.943.205 4.985.903

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen  (3)

Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen 2.324 7.341

Liquide middelen  (4) 191.963 335.659

5.137.773 5.329.423



31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN  (5) 5.083.623 5.263.096

KORTLOPENDE SCHULDEN  (6)

Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen 2.990 6.707
Overlopende passiva 51.160 59.620

54.150 66.327

5.137.773 5.329.423
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

2020

€ €

2019

€ €

Baten

Baten  (7) 233.507 581.084

Lasten

Personeelskosten  (8) 114.068 111.760
Afschrijvingen  (9) 239 239
Huisvestingskosten  (10) - 296
Kantoorkosten  (11) 1.477 1.536
Algemene kosten  (12) 15.488 18.953
Activiteiten / Projecten derden  (13) 182.133 209.496

313.405 342.280

Financiële baten en lasten  (14) -26.293 -18.198

Tekort -106.191 220.606
Toevoeging aan bestemmingsreserve  (15) -75.000 -

Tekort na resultaatbestemming -181.191 220.606
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3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties
wordt verwezen naar de toelichting.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur.
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

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de
transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde
van de vordering.

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.

Stichting Jo Visser fonds
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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 DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten
en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn
gerealiseerd.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het
verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

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 eerder jaar 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 gebruiksduur van het actief. Over terreinen
en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Lasten

De lasten 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.
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Financieel resultaat

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Inventaris

€

Boekwaarde per 1 januari 2020
Aanschaffingswaarde 2.596
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -2.076

520

Mutaties
Afschrijvingen -239

Boekwaarde per 31 december 2020
Aanschaffingswaarde 2.596
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -2.315

Boekwaarde per 31 december 2020 281

Afschrijvingspercentages
%

Inventaris  20
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2. Financiële vaste activa

31-12-2020

€

31-12-2019

€

Overige effecten

Effecten 4.943.205 4.985.903

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 40-80% obligaties en 20-40% 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 2.324 7.341

4. Liquide middelen

Rabobank 155.991 319.834
ING Bank N.V. 35.972 15.825

191.963 335.659
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PASSIVA

5. EIGEN VERMOGEN

Het bestuur streeft ernaar om het eigen vermogen op 5 miljoen te handhaven.

2020

€

2019

€

Algemene reserve

Stand per 1 januari 5.113.095 4.892.490
Resultaat verslagperiode -181.191 220.606

Stand per 31 december 4.931.904 5.113.096

Bestemmingsreserve leerstoelen

Stand per 1 januari 150.000 200.000
Onttrekking -50.000 -50.000

Stand per 31 december 100.000 150.000

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 2018-2022.

Bestemmingsreserve 100-jarig bestaan

Stand per 1 januari - -
Dotatie 75.000 -
Onttrekking -23.281 -

Stand per 31 december 51.719 -

Betreft reservering van gelden ten behoeve van een podcastserie voor het 100-jarig bestaan van Stichting Jo
Visser Fonds.

Stichting Jo Visser fonds

- 24 / 29 -



6. KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2020

€

31-12-2019

€

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 2.990 6.707

Overlopende passiva

Reservering vakantiegeld/eindejaars 5.091 4.919
Projecten 37.500 37.500
Accountantskosten 4.000 4.000
Mailing Zonnehuis post - 5.026
Nog te betalen kosten Rabobank 4.569 4.568
Reprorecht - 37
227 Learning Accelerator - 3.570

51.160 59.620

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Niet verwerkte verplichtingen

Samenwerkingsverbanden

De stichting (voorheen vereniging) is per 21 juni 2012 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Leyden
Academy on Vitality and Ageing (verder: Leyden Academy). In 2017 is deze overeenkomst verlengd met vijf
jaar tot en met 24 mei 2022. De stichting heeft zich verbonden jaarlijks financieel bij te dragen met een bedrag
van € 150.000 per jaar.
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5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

BATEN

2020

€

2019

€

7. Baten

Opbrengsten/giften 11.640 11.110
Nalatenschappen - 2.962
Koersresultaat beleggingen 172.120 506.155
Opbrengsten beleggingen 49.747 60.857

233.507 581.084

LASTEN

8. Personeelskosten

Lonen en salarissen 92.789 92.179
Sociale lasten 10.542 9.135
Pensioenlasten 9.356 6.058
Overige personeelskosten 1.381 4.388

114.068 111.760

Overige personeelskosten

Reiskostenvergoeding woon-werk 818 818
Overige personeelskosten 563 3.570

1.381 4.388

Personeelsleden

Het gemiddeld aantal werknemers in 2020 uitgedrukt in FTE's bedroeg 1 (2019: 1).

9. Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 239 239

10.Huisvestingskosten

Onroerendezaakbelasting - 296
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2020

€

2019

€

11.Kantoorkosten

Telefoon 632 499
Contributies, abonnementen en vakliteratuur 50 63
Automatiseringskosten 795 974

1.477 1.536

12.Algemene kosten

Accountantskosten 4.584 4.429
Administratiekosten 5.339 5.239
Advieskosten 60 175
Bankkosten 204 289
Bestuurskosten: Vergoedingen bestuur 5.100 5.220
Overige algemene kosten 201 3.601

15.488 18.953

13.Activiteiten / Projecten derden

Activiteiten 165.501 188.750
Kosten Congres/ Jo Visser Award 8.889 12.226
PR en communicatie 7.743 8.520

182.133 209.496

De kosten van activiteiten betreffen met name een structurele bijdrage van € 150.000 aan samenwerkingspartner
Leyden Academy on Vitality and Ageing.

14.Financiële baten en lasten

Vergoeding Effectenbeheer 26.293 18.198

15.Toevoeging aan bestemmingsreserve

Bestemmingsreserve 100-jarig bestaan -75.000 -
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6 ONDERTEKENING DOOR BESTUURDERS

Aldus opgemaakt te Leiden, d.d. 12 maart 2021

het bestuur:

naam handtekening

Mevrouw J.F. van Pijpen (Msc) .......................................................................
(Voorzitter)

De heer C.H.M. (Kees) de Graauw (MBA) .......................................................................
(Penningmeester)

De heer M.J. (Mark) Janssen (BA) .......................................................................
(lid)
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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 controleverklaring.

2 Verwerking van het verlies 2020

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het tekort ad € 181.191 over 2020 in mindering gebracht op de
algemene reserves. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.
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