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Terugblik 2021

Wie geeft, vermenigvuldigt

Wie had dat kunnen denken… na het eerste coronajaar volgde 
nog een tweede! Wéér nieuwe regels om op te volgen, wéér geen 
dagroutine, wéér in lockdown.

Maar een lockdown hoeft zeker geen stilstand te betekenen. In 
2021 merkten we dat vooral aan de aanvragen die bij de stichting 
binnenkwamen. Er is meer aandacht voor gezondheid en voor 
beweging. Dat is een belangrijk thema, waaraan Vrienden van 
Abrona van harte bijdraagt. Voor cliënten is het immers veel lastiger 
om aan de dagelijkse portie beweging te komen. 

Met een duofiets doen cliënten letterlijk mee in het reguliere leven 
en wordt een gezonde leefstijl gewoon onderdeel van de dag. Met 
financiële hulp van fondsen en bedrijven konden we bijvoorbeeld 
een aantal duofietsen aanschaffen. Veel cliënten maken er inmiddels 
dankbaar gebruik van. 

Het tweede coronajaar was toch heel anders dan het eerste. 
Tussen de lockdowns door was het namelijk wel mogelijk om 
maatschappelijke ontmoetingen te organiseren. 
Medewerkers van de NS klusten bijvoorbeeld een hele dag bij 
woonlocatie De Valkenier in Maarssen.

Voor de medewerkers van Bij Johannes was het een geweldige 
traktatie dat ze een dagje mee uit genomen werden door de 
medewerkers van Thésor, de financieel specialist uit Huis ter Heide.

Verderop in dit jaarverslag staat een overzicht van alle wensen die 
we in 2021 gelukkig wel konden inwilligen. Zo’n mooi overzicht 
kunnen we alleen maar maken dankzij de gulle steun van bedrijven, 
particulieren en fondsen. Groot of klein, financieel of niet-financieel: 
elke bijdrage wordt hogelijk gewaardeerd. Daarom bedanken we 
iedereen die in 2021 tijd, aandacht en/of een financiële bijdrage gaf. 
Wie geeft, vermenigvuldigt.

Het bestuur van stichting Vrienden van Abrona
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Wensen en activiteiten 2021

Criteria en thema’s
Cliënten en begeleiders kunnen hun 
wensen indienen gedurende het hele 
jaar. Vooraf is er vaak telefonisch 
overleg of een wens past binnen de 
doelstelling van de Vrienden. Daarna 
ontvangt de aanvrager een formulier 
om de benodigde informatie aan te 
leveren. De wensen moeten aan een 
aantal criteria voldoen. Zo wordt 
gekeken bij een aanvraag hoeveel 
cliënten en vrijwilligers er betrokken 
zijn bij een wens en of er nagedacht is 
over onderhoud van bijvoorbeeld een 
tuin. We willen voorkomen dat een 
investering onvoldoende bijdraagt. Ook 
wordt er kritisch gekeken of de wens 
vanuit reguliere middelen gefinancierd 
zou moeten worden.

Belangrijke thema’s voor Vrienden 
van Abrona zijn: gezonde leefstijl, 
participatie en ontmoeting

Locatie Plaats Wens

Taakklussengroep Kosmos Dagbesteding Huis ter Heide
Bolderkarren om klusjes in de wijk
Sterrenberg uit te kunnen voeren

Houtwerkplaats NuDoen Kamerik Kolomboor 

Sterrenberglaan, Asschat,
De Loever, Valkenier

Huis ter Heide, Maarssen, 
Leusden, Wijk bij Duurstede 4 Belevenistafels en beleefkoffers

MO, ambulante cliënt Elektrische fiets

Boerderij de Haan en de Vos Benschop Uitbreiding van de moestuin

Diverse locaties van Abrona iPads t.b.v. coronabeeldbellen

Ruwinkel Scherpenzeel Voetballen voor het G team Woudenberg

Boerderij de Haan en de Vos Benschop Aanleg bloementuin

De Hof Amersfoort Tuinoverkapping

Jupiterhof Huis ter Heide Beleveniskoffer

Ambulante hulpverlening Nieuwegein Koffiebonnen t.b.v. sociale activering

Brazzzerie De Meern Inrichting winkel bakkerij 
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Diverse locaties van Abrona
ontvingen een Belevenistafel.

Wens BBQ
Linschoten

Wens tandem Faros
Fietsen is belangrijk vooral als je 
met z’n tweeën op pad kunt gaan!
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Locatie Plaats Wens

Valkenier Dagbesteding Maarssenbroek Tuinkas

Woonvoorziening Kockengen Kockengen Ontmoetingstuin

Bij Johannes Zeist Zandbak in de binnentuin

IBB Utrecht Pooltafel

Boerderij de Haan en de Vos Benschop Gereedschap

Ruwinkel Scherpenzeel FC Utrecht Seizoenskaarten

Faros Utrecht Tandem met elektrische ondersteuning

Afd.beweging, Ruwinkel
Sterrenberglaan,Uranushof

Huis ter Heide,
Scherpenzeel

5 duofietsen met elektrische
ondersteuning

Dagcentrum de Valkenier Maarssenbroek Apparatuur zeepfabriek

Boerderij de Haan en de Vos Benschop Aanhangwagen

Linschoten Linschoten BBQ

Deze lijst sluit niet volledig aan bij het financieel overzicht over 2021 omdat de projecten soms over meerdere jaren lopen. Dit betekent dat 
de financiële verantwoording over een project in verschillende boekjaren wordt opgenomen. Kijk voor meer informatie over de gerealiseerde 
projecten op onze website: www.vriendenvanabrona.nl 



7

Van crowdfunding tot realisatie
De ontmoetingstuin is een initiatief van de bewoners van de 
Abrona- locatie aan de Waterlelie. Hier wonen 14 cliënten. Het idee 
werd geboren tijdens de coronaperiode die gekenmerkt werd door 
beperkingen. De bewoners konden een tijd lang niet naar hun werk 
en ook bezoek was niet of beperkt mogelijk. Het contact met de 
wijk en het dorp werden gemist. Daarom is er een plan gemaakt 
om een plek te creëren waar je kunt spelen en een praatje kunt 
maken met elkaar. Samen met Regiobank Kockengen hebben we 
een crowdfundingsactie opgezet waar het hele dorp enthousiast aan 
mee heeft gedaan. Niet alleen door geld te doneren maar ook door 
mee te denken en praktische hulp aan te bieden om van een stuk 
grond een echte ontmoetingstuin te maken.

Met veel enthousiasme hebben de bewoners attenties uitgedeeld 
in het dorp aan mensen die een donatie hebben gedaan voor de 
tuin. De attenties varieerden van kaarten, bijenhotels en heerlijke 
appeltaarten van Kunst&Koffie. 

Welkom in de ontmoetingstuin aan de Waterlelie
De tuin is helemaal klaar en er wordt al heel veel gebruik van 
gemaakt. Regelmatig komen de buurtkinderen spelen op de grote 
schommel. Onlangs liepen twee jongens de achtertuin in. De 
ene jongen sprak de andere aan: “We mogen toch niet in de tuin 
komen?” Waarop de andere jongen zei: “Jawel joh, want dit is toch 
de ontmoetingstuin!”  

Een bijzondere wens: 
Ontmoetingstuin Kockengen
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In samenwerking met Activiteit

Oranjefonds NLDOET Klussen door NS in de tuin bij de Valkenier

Thésor Uitje Beekse Bergen

Gedichtenworkshop Valkenier

PGGM Klusdag Bij Johannes

PGGM Klusdag Boerderij Sterrenberg

NLCARES/Alliander Klusdag Kosmostuin en Boerderij Sterrenberg, Kometenlaan

NLCARES Warme Winter Weken bij de Valkenier, kerstlunch en kerstversiering

NLCARES/AbbVie Pannenkoekenfeest op locaties de Valkenier

Pannenkoekenfeest locatie Orionplein 

a.s.r. Klusdag en BBQ bij de Bossewaard

Lasergamen in Benschop bij Boerderij de Haan en de Vos

Activiteitenoverzicht 2021
Ondanks beperkingen die er in 2021 
ook nog waren kon er toch een 
aantal activiteiten georganiseerd 
worden. Vooral de maatschappelijke 
ontmoetingen die buiten en op 
afstand georganiseerd werden, samen 
met bedrijfsvrijwilligers, waren een 
welkome afleiding voor de cliënten van 
Abrona. 

Vele handen maken licht werk dankzij de 
vele vrijwilligers van diverse bedrijven.
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SROI en Maatschappelijk verantwoord
Ondernemen bij en met Abrona
Steeds vaker gaan bedrijven op zoek naar activiteiten om hun 
maatschappelijke waarde te vergroten. Dat kan ook bij Abrona!
Samen gaan we op zoek naar de mogelijkheden die passend zijn bij 
het bedrijf en de behoefte van de cliënten.

Het doel is om de maatschappelijke positie van cliënten van Abrona 
te versterken of om hun leefwereld te vergroten.

Sinds een paar jaar gaat Abrona in gesprek met leveranciers en 
bedrijven om een percentage van de aanneemsom/omzet om te 
zetten in Social Return met als doel een bijdrage te leveren aan 
het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een 
verstandelijke beperking of het voorkomen van sociale uitsluiting 
van een bepaalde groep mensen. Vrienden van Abrona gaat 
in gesprek met bedrijven om samen te kijken op welke wijze 
de maatschappelijke waarde van het bedrijf vergroot wordt in 
aansluiting op de behoeften van de cliënten van Abrona.
Door activiteiten te organiseren, middelen te verstrekken, 
werkgelegenheid te creëren en te investeren in kennis, wordt de 
maatschappelijke positie versterkt van de cliënten en hun leefwereld 
vergroot. 

Samen geven we kleur aan het leven van cliënten van Abrona.

Het fietslabyrint op de Zonnelaan
is mogelijk gemaakt door een SROI
invulling van Normec Kalsbeek.
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Onze vrienden

Vrienden geven kleur aan het leven van cliënten van Abrona. Dit 
doen zij vanuit hun eigen hart en op verschillende manieren.

Vrijwilligers
Abrona telt meer dan 598 vrijwilligers die een deel van hun tijd 
inzetten om cliënten mee te kunnen laten doen in de samenleving. 
Meer informatie over vrijwilligerswerk bij Abrona kunt u vinden op 
www.werkenbijabrona.nl.

Vrienden van Abrona kiest ervoor haar activiteiten zoveel mogelijk 
te verrichten met en door vrijwilligers. De activiteiten zoals een
spel-, sport- of klusdag worden dan ook met regelmaat uitgevoerd 
door vrijwilligers van bedrijven.

Samen voor Zeist
Met een stevige aanwezigheid in de gemeente Zeist is het voor 
Vrienden van Abrona bijzonder waardevol om deel te nemen aan 
Samen voor Zeist, het netwerk voor maatschappelijk betrokken 
ondernemingen. Bij Samen voor Zeist draait het om halen én 
brengen. 

Donateurs
Een trouwe groep Vrienden zorgt er maandelijks of jaarlijks voor 
dat er financiële middelen beschikbaar zijn om wensen te kunnen 
vervullen. Wij hebben momenteel rond de 90 Vrienden en het 
streven is om de komende jaren deze groep aanzienlijk uit te 
breiden.  Via de website www.vriendenvanabrona kun je Vriend
van Abrona worden. 

NLCares
Sinds een paar jaar werkt Abrona samen met NlCares, een 
organisatie die flexibel vrijwilligerswerk organiseert voor individuen 
en bedrijven. Zij zetten zich in voor een samenleving waar aandacht 
is voor elkaar. 

Fondsen
Ieder jaar kan Vrienden van Abrona een beroep doen op diverse 
vermogensfondsen. Vooral innovatieve projecten die de kwaliteit 
van zorg verbeteren of de maatschappelijke positie vergroten 
hebben de belangstelling van fondsen. 

Bedrijven
Diverse bedrijven willen hun maatschappelijke waarde vergroten 
door van betekenis te zijn voor cliënten van Abrona. Dit doen zij op 
verschillende manieren door tijd, kennis en middelen beschikbaar te 
stellen. 
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Herman Jansz, salesmanager bij Normec Kalsbeek

“We hebben geen moment getwijfeld om mee te doen!”

Een mooi voorbeeld is de samenwerking met Normec Kalsbeek, 
die het legionellabeheer organiseert voor Abrona. Herman Jansz, 
salesmanager bij Normec Kalsbeek: “Door de duidelijke wensen 
vanuit de Vrienden van Abrona konden wij eenvoudig en geheel naar 
behoefte invulling geven aan de SROI. In samenspraak met Wilke 
Sloesarwij heeft Normec gekozen om een Fietslabyrint te schenken.”

Erwin Schut, financieel analist bij Thesor

” Zo’n dag uit is waardevol en wij kunnen het iedereen 
aanraden, eigenlijk waren wij zelf vooral dankbaar.”

Thésor ondersteunt maatschappelijke instellingen bij hun 
treasurytaken. We werken landelijk, maar ons kantoor is in Huis ter 
Heide, vlak bij Zeist. We vinden het belangrijk om maatschappelijk 
ons steentje bij te dragen en daarom proberen we jaarlijks een 
uitje te organiseren met een doelgroep voor wie een dagje uit niet 
vanzelfsprekend is. Via een bijeenkomst van Samen voor Zeist 
kwamen we in contact met Wilke van de Vrienden van Abrona. 
Daar werd duidelijk dat dat de medewerkers van Bij Johannes in 
de coronatijd veel thuis hebben gezeten, terwijl juist het contact 
en de activiteiten zo belangrijk zijn. Gezamenlijk kwamen we tot 
het plan om er een mooi dagje uit van te maken. Na een stemming 
onder de medewerkers van Bij Johannes is besloten dat we naar de 
Beekse Bergen zouden gaan. Een feestje was het en ook het zonnige 
weer werkte erg goed mee! Het begon al met de voorstelrondes 
in de bus, wat een energie straalde iedereen uit! Hulde ook aan de 
powervrouwen Paula, Mirjam en Wilke van Abrona die echt plezier 
hebben in hun werk, dat werkt! We werden na afloop allemaal 
bedankt met een tas met lekkernijen gemaakt door de medewerkers 
van Bij Johannes. Heel leuk! Maar eigenlijk waren wij zelf vooral 
dankbaar. Een erg mooie ervaring zo’n dag en het brengt ook 
energie bij ons als medewerkers van Thésor. Het is goed om elkaar 
eens op een andere wijze te treffen. Zo’n dag is waardevol en wij 
kunnen het iedereen aanraden! 

Een geslaagd uitje naar de 
Beekse Bergen dankzij Thésor.
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Bestuur

Samenstelling van het bestuur per 31 december 2021

Voorzitter   Birgitte (B.H.W.M) van den Broek - Nusman
Secretaris   Marije (M.L.A.) Holleman - Harmsen
Penningmeester  Mascha (M.V.M.) Hartskeerl
Lid    Denise (D.M.P.J.) Go - Feij

Toke Piket, voorzitter Raad van Bestuur van Abrona, adviseert het 
bestuur van Vrienden van Abrona. Wilke Sloesarwij is vanuit Abrona 
betrokken als fondsenwerver/relatiebeheerder ondersteunend aan 
de Vrienden van Abrona.

Missie en visie
Stichting Vrienden van Abrona is in 1997 opgericht en ondersteunt 
de cliënten van Abrona, waar mogelijk en gewenst, vanuit een 
warme vriendschap, met enthousiasme, organisatiekracht en 
financiële middelen. Wij sluiten aan bij de koers van Abrona, 
waarbij het werken aan kwaliteit van zorg vanuit de eigen kracht en 
mogelijkheden van de client een belangrijk speerpunt vormt.

Het bestuur van Vrienden van Abrona is een enthousiast team, dat 
de groei van de afgelopen jaren (vrienden- en fondsenwerving, 
communicatie en organisatie) wil doorzetten en ook open staat 
voor nieuwe kansen en mogelijkheden. Over projecten, de inzet van 
middelen en nieuwe ontwikkelingen vindt regelmatig overleg plaats 
met de Raad van Bestuur Abrona.

Doelstellingen
De statutaire doelstellingen van Stichting Vrienden van Abrona zijn:
1. Het vormen en vergroten van het maatschappelijk draagvlak 

van Abrona door natuurlijke personen, het bedrijfsleven en 
maatschappelijke organisaties in de regio van Abrona.

2. Middelen te verschaffen, die nodig, nuttig en/of aangenaam 
zijn voor het zich welbevinden van al diegenen, die de zorg 
van Abrona genieten, hetzij in natura, hetzij door financiële 
steun, zulks in de ruimste zin des woord, voor zover echter deze 
middelen niet uit andere hoofde verkregen kunnen worden.

Bestuursleden: Marije, 
Mascha,Birgitte en Denise.
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Wervingsactiviteiten
De stichting werft financiële middelen ten behoeve van de 
doelstelling door middel van de volgende wervingsactiviteiten:
1. Werven van donateurs (Vrienden).
2. Werven van tijd, kennis, (financiële) middelen bij bedrijven   

die in het kader van maatschappelijk verantwoord onder-  
nemen een bijdrage willen leveren aan het leven van cliënten 
van Abrona.

3. Werven van financiële middelen bij vermogensfondsen.

Bestedingsbeleid
De verkregen inkomsten en middelen worden conform de 
doelstelling aan de volgende projecten en wensen besteed:
• Projecten die het mogelijk maken om cliënten mee te kunnen 

laten doen in de maatschappij en hun maatschappelijke positie 
versterken.

• Projecten die de zelfredzaamheid en ontwikkeling van cliënten 
bevorderen.

• Wensen die het leven van cliënten veraangenamen.
• Projecten en wensen die een gezonde leefstijl bevorderen.
• Innovatieve projecten die een bijdrage leveren aan de kwaliteit 

van zorg.

Jaarlijks worden er thema’s gekozen die gedurende een aantal jaren 
in de belangstelling zullen staan. In 2022-2023 zijn dat de thema’s 
Beweging, Gezondheid, Participatie en Informele zorg (inzet van 
vrijwilligers en familie)

Van het stichtingsvermogen van € 415.238 staat € 361.640 op 
een spaarrekening, die wordt aangehouden bij de Rabobank. De 
stichting wil projecten van Abrona kunnen blijven ondersteunen en 
houdt daarom de balans van inkomend en uitgaand geld goed in de 
gaten.

De stichting neemt uitsluitend aanvragen van de diverse locaties 
in behandeling voor zaken die niet tot de reguliere exploitatie 
horen, die niet uit de WLZ (Wet Langdurige Zorg, voorheen 
AWBZ) en zonder extra gelden van de Vrienden niet gerealiseerd 
kunnen worden. Genoemde aanvragen worden gefinancierd uit 
eigen middelen, gelden ontvangen van donateurs en giften van 
particulieren, bedrijfsleven en fondsen.

Vaststelling jaarrekening 2021
Het bestuur heeft de jaarrekening 2021 vastgesteld in de 
vergadering van 18 mei 2022.

Bezoldiging bestuurders
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. De bestuurders 
hebben gedurende het boekjaar 2021 geen onkostenvergoeding 
ontvangen.

Vergaderingen 2021
10 maart
7 april
26 mei
8 september
15 december

Vergaderingen 2022
16 februari 
18 mei
14 september
14 december
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Financiële toelichting  2021
Het jaar 2021 stond wederom in het teken van corona. De pandemie 
had nog steeds grote impact op Abrona en haar cliënten, al was er 
gelukkig in 2021 al iets meer mogelijk dan in 2020. Veel activiteiten 
zijn keer op keer uitgesteld of zelfs afgezegd, gelukkig konden 
diverse maatschappelijke ontmoetingen wel doorgaan. Abrona 
heeft conform haar missie in 2021 veel kunnen besteden aan haar 
doelstellingen, zodat de cliënten werden geholpen met op dat 
moment noodzakelijke wensen zoals spelmateriaal voor binnen 
en buiten (belevenistafel, ontmoetingstuin). Er was, zoals ook al 
eerder in dit verslag aangegeven, meer aandacht voor gezondheid 
en beweging. Dat is een belangrijk thema, waaraan Vrienden van 
Abrona van harte bijdraagt. Met financiële hulp van fondsen en 
bedrijven konden we een aantal duofietsen aanschaffen. Veel 
cliënten maken er inmiddels dankbaar gebruik van. 

Uiteindelijk is 2021 een heel goed jaar geweest voor Vrienden van 
Abrona. De inkomsten van Vrienden van Abrona waren op niveau 
en beduidend hoger dan in 2020. De inkomsten 2021 bedroegen in 
totaal € 98.336 (2020: € 69.958) en lagen zelfs boven het niveau 
van 2019. Het bestuur is zeer verheugd zoveel bijdragen te hebben 
mogen ontvangen van een groot aantal donateurs, bedrijven 
en fondsen. Het is fijn te merken dat velen onze doelstelling en 
daarmee de cliënten van Abrona een warm hart toedragen.
Conform de missie van Abrona is er in 2021 veel besteed aan 
doelstellingen (2021: € 123.821; 2020: € 113.008; 2019: € 83.946). 
Meer dus dan de laatste twee jaren en zelfs meer dan we hadden 
begroot voor 2021 (te weten € 110.000). Ook dient vermeld te 
worden dat naast de euro’s die de stichting uitgeeft ten behoeve 
van haar doelstelling, veel donateurs, bedrijven en fondsen ook op 
andere manieren schenken. Bijvoorbeeld door het ter beschikking 
stellen van materialen en gratis inzetten van mensen bij projecten.
De vrije bestedingen komen geheel ten goede aan de verschillende 
projecten ten behoeve van de cliënten van Abrona. 

In 2022 wordt er weer actief ingezet om de doelstellingen en de 
mogelijkheden van de stichting onder de aandacht te brengen bij 
diverse locaties en medewerkers van Abrona. 

De totale kosten bedragen € 9.342 (2020: € 6.433). De kosten 
bestaan uit kosten voor fondsenwerving (€ 5.910) en voor beheer 
en administratie (€ 3.432). De kosten voor fondsenwerving waren 
hoger dan voorgaand jaar omdat de website van de Vrienden van 
Abrona is vernieuwd. De kosten zijn overigens ruim binnen de 
begroting gebleven. Bestuursleden ontvangen geen vacatiegelden 
of vergoedingen van door hen gemaakte kosten.

Het saldo van baten en lasten bedraagt € -34.827 (2020: € -49.483). 
De bestemming van het resultaat aan de algemene reserve betreft 
het resultaat over het boekjaar na dotatie van een deel van dit 
resultaat aan de bestemmingsreserve en de bestemmingsfondsen. 
Van het resultaat over 2021 (€ -34.287) is € 14.189 toegevoegd aan 
de bestemmingsfonden en is € 49.316 ten laste van de algemene 
reserve gebracht.

Het bestuur streeft ernaar, conform de afgesproken langetermijn 
doelstelling, de stichting te laten groeien, meer inkomsten en 
daar tegenover meer bestedingen om zodoende haar doelstelling 
verder vorm te geven. Het interen op de algemene reserves maakt 
onderdeel uit van deze langetermijn strategie waarbij gestreefd 
wordt naar een stabiel vermogen van ten minste € 200.000.

Verwachtingen 2022
Voor 2022 streeft het bestuur ernaar het niveau van bestedingen 
verder te laten stijgen. Het bestuur verwacht, conform zijn wens 
het huidige vermogen iets te laten slinken, het jaar 2022 met een 
negatief resultaat af te sluiten. 

Mascha Hartskeerl
Penningmeester Vrienden van Abrona
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Samenstellingsverklaring 
accountant
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Jaarrekening

Balans per 31 december 2021 na resultaatsbestemming
bedragen zijn in euro’s

Activa 2021 2020 Passiva 2021 2020

Vlottende activa Vermogen

Vorderingen en
overlopende activa

0 0 Algemene reserves 356.361 405.677

Bestemmingsreserves 7.396 7.396

Liquide middelen 418.488 453.665 Bestemmingsfondsen 51.481 36.992

Totaal vermogen 415.238 450.065

Kortlopende schulden

Schulden en
overlopende passiva

3.250 3.600

Totaal 418.488 453.665 418.488 453.665

Algemene toelichting
Stichting Vrienden van Abrona is opgericht op 21 
november 1997 en is statutair gevestigd te Huis ter 
Heide. Het beheer van de gelden komt toe aan het 
bestuur. De geldmiddelen van de stichting kunnen 
worden gevormd door donaties, sponsorgelden 
en al hetgeen de stichting op andere wettige wijze 
verwerft.

Tenzij anders vermeld zijn activa en passiva 
gewaardeerd tegen historische uitgaafprijs 
of kostprijs. Een actief wordt in de balans 
opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat 
de toekomstige economische voordelen ervan 
naar de stichting zullen toevloeien en de waarde 
daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
Een verplichting wordt in de balans opgenomen 
wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling 
daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van 
middelen die economische voordelen in zich bergen 
en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar 
kan worden vastgesteld.

Daar waar nodig is rekening gehouden met een 
voorziening voor oninbaarheid. Alle bedragen zijn 
opgenomen in euro’s tenzij anders aangegeven. De 
jaarrekening is opgesteld conform de richtlijnen van 
RKJ C2 kleine fondsenwervende organisaties.

Continuïteit 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de 
continuïteitsveronderstelling.

Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden bij eerste verwerking 
gewaardeerd tegen reële waarde, inclusief 
transactie. Na eerste transactie vindt waardering 
plaats tegen geamortiseerde kostprijs op basis 
van de effectieve rekenmethode, onder aftrek van 
een voorziening voor oninbaarheid. Voorzieningen 
worden bepaald op basis van individuele 
beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen. 

Liquide middelen
Deze zijn opgenomen tegen de nominale waarde. 
Indien niet anders vermeld, staan deze ter vrije 
beschikking van de stichting.
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Staat van baten en lasten over 2021
bedragen zijn in euro’s

Baten begroting 2021 2021 2020

Baten uit eigen fondsenwerving 100.000 98.025 69.958

Rentebaten en baten uit beleggingen 0 311 0

Som der baten 100.000 98.336 69.958

Lasten begroting 2021 2021 2020

Besteed aan doelstellingen

Bestedingen 110.000 123.821 113.008

Werving baten

Kosten eigen fondsenwerving 9.500 5.910 2.330

Beheer en administratie

Kosten beheer en administratie 10.000 3.432 4.103

Som der lasten 129.500 133.163 119.441

Saldo van baten lasten -29.500 -34.827 -49.483

Vermogen
De algemene reserve staat ter vrije beschikking aan 
het bestuur om aan de geformuleerde doelstellingen 
te besteden. Het behaalde resultaat, rekening 
houdend met de bestemming van het resultaat, 
wordt gemuteerd in de algemene reserve.

Bestemmingsreserve
De bestemmingsreserve bestaat uit nog niet 
bestede donaties, sponsorgelden, legaten en 
schenkingen waaraan door het bestuur een 
specifieke bestedingsdoelstelling is meegegeven. 
Het verschil tussen de in het boekjaar ontvangen 
geoormerkte bestedingen muteert in de 
bestemmingsreserve.

Bestemmingsfonds
Het bestemmingsfonds bestaat uit nog niet 
bestede donaties, sponsorgelden, legaten en 
schenkingen waaraan door derden een specifiek 
bestedingsdoelstelling is meegegeven. Het verschil 
tussen de in het boekjaar ontvangen geoormerkte 
gelden en de geoormerkte bestedingen muteert in 
het bestemmingsfonds.

Kortlopende schulden en overlopende passiva
De post kortlopende schulden omvat schulden met 
een looptijd van ten hoogste een jaar. 

Resultaatbepaling
Algemeen: de baten en lasten worden verantwoord 
in het jaar waarop ze betrekking hebben, uitgaande 
van historische kosten. Toegekende bijdragen 
worden gerealiseerd op het moment dat ze worden 
ontvangen.

Donaties/giften/sponsorgelden
De donaties/giften en sponsorgelden hebben 
betrekking op de in het boekjaar ontvangen 
bedragen. Deze ontvangen gelden staan ter 
vrije beschikking aan het bestuur om aan de 
geformuleerde doelstellingen te besteden.

Geoormerkte gelden
Geoormerkte gelden hebben betrekking op de in het 
boekjaar ontvangen bedragen. Deze gelden hebben 
van de verstrekker een specifiek bestemmingsdoel 
meegekregen.

Lasten
De bedrijfslasten worden verantwoord op de 
grondslag historische uitgaafprijs en worden 
toegerekend aan de periode waarop zij betrekking 
hebben. 

Resultaatbestemming
bedragen zijn in euro’s

Baten begroting 2021 2021 2020

Algemene reserves -49.316 -51.697

Bestemmingsreserve 0 -9.003

Bestemmingsfonds 14.489 11.216

Saldo -34.827 -49.483
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Toelichting op de balans
bedragen zijn in euro’s

Liquide middelen Balans 31-12-2021 Balans 31-12-2020

Rabo Rekening Courant 56.848  42.336 

Rabo Vermogensparen 361.640  411.329 

Saldo per 31 december 418.487  453.665 

Vermogen stand per 01-01-2021  resultaat  bestemming  stand per  31-12-2021

Algemene reserve  405.677  (49.316)  356.361 

Bestemmingsreserve  7.396  -  7.396 

Bestemmingsfondsen  36.992  14.489  51.481 

Totaal  450.065  (34.827)  415.238 

Schulden en
overlopende passiva

Balans 31-12-2021 Balans 31-12-2020

Nog te betalen accountantskosten 2.550 2.200

Nog te betalen overige kosten 700 1.400

3.250 3.600

Toelichting vermogen
Een nadere uitsplitsing van de bestemmingsfondsen 
is opgenomen in Bijlage 1.

Toelichting schulden en overlopende passiva
De te betalen accountantskosten hebben betrekking 
op werkzaamheden met betrekking tot de 
jaarrekening van het desbetreffende jaar.

Niet uit de balans blijkende
rechten en verplichtingen
Het bestuur van de Stichting Vrienden van Abrona 
heeft een inspanningsverplichting op zich genomen. 
Deze verplichting houdt in dat jaarlijks een bedrag 
wordt besteed aan de clienten van Abrona  van ten 
minste eur 53.500. Deze besteding kan geschieden 
in verschillende vormen. De daadwerkelijke 
bestedingen hebben deze verplichting ruimschoots 
overschreden.

Mocht in enig jaar blijken dat niet aan de 
inspanningsverplichting is voldaan, dan bepaalt het 
bestuur van de Stichting Vrienden van Abrona of en 
zo ja op welke wijze extra zal worden besteed.
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Toelichting op staat van baten en lasten
bedragen zijn in euro’s

Baten uit eigen fondsenwerving 2021 2020 Bestedingen 2021 2020

baten van particulieren 31.274 17.631 vrije bestedingen 111.755 109.960

baten van bedrijfsleven 26.191 21.683 geoormerkte bestedingen Benschop 6.588 2.632

baten van vermogensfondsen 14.100 29.144 geoormerkte bestedingen De Valkenier 279 0

subsidies van overheden 1.260 1.500 geoormerkte bestedingen Kockengen 4.190 0

baten van kerken 200 0 geoormerkte bestedingen Bij Johannes 1.009 0

overige baten en legaten 25.000 0 geoormerkte bestedingen Hotel Abrona 0 416

Totaal baten 98.025 69.958 Totaal bestedingen 123.821 113.008

niet fonds of reserve gerelateerde donaties 71.470 56.110 Kosten eigen fondsenwerving 2021 2020

donaties locatie Benschop 10.541 6.814

donaties Brazzerie 750 4.440 kosten website 5.118 652

donaties Kockengen 7.085 0 kosten drukwerk 212 1.400

donaties De Valkenier 1.050 0 overige kosten 580 278

donaties Bosschewaard 1.155 0 Totaal kosten eigen fondsenwerving 5.910  2.330 

donaties Bij Johannes 2.536 0

donaties locatie Woerden 3.438 2.594 Kosten beheer en administratie 2021 2020

Totaal donaties 98.025 69.958

bankkosten 229 236

Financiele baten 2021 2020 administratiekosten 724 858

rente baten bankrekeningen 311 0 kosten accountant 2.200 3.009

Totaal rentebaten 311 0 overige algemene kosten 279 0

Totaal kosten beheer en administratie 3.432 4.103
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Toelichting op staat van baten en lasten

Informatie- en controle verplichting
Informatie- en controle verplichting
De Stichting Vrienden van Abrona heeft de zogenaamde ANBI-status. Deze wordt 
geadministreerd onder RSIN nr 806 691 116. De stichting is wettelijk verplicht om haar 
jaarverslag en de jaarrekening via een website ter beschikking te stellen. Zij dient 
binnen zes maanden na het eindigen van het boekjaar hieraan te voldoen.

Gegeven de omvang van de stichting, met een vermogen van € 415.238 is de 
stichting niet verplicht om haar jaarrekening te laten controleren door een 
gecertificeerde accountant. De stichting heeft echter wel, zonder daartoe 
verplicht te zijn, aan HLB Blömer accountants en adviseurs, gevraagd om een 
zogenaamde samenstellingsopdracht uit te voeren. De hiermee verband houdende 
samenstellingsverklaring van de accountant vormt geen onderdeel van de 
jaarrekening.

Samenstellingswerkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het verzamelen, het 
verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast 
wordt de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondslagen in de jaarrekening 
(Richtlijnen voor de verslaggeving RJK C2 kleine fondsenwervende organisaties) 
geëvalueerd. Aangezien de jaarrekening bij de stichting intern wordt opgesteld ligt 
met name de nadruk op de evaluatie. De aard van samenstellingswerkzaamheden 
is zodanig dat er geen zekerheid omtrent getrouwheid van de jaarrekening wordt 
verstrekt.

De uitkomst van de samenstellingswerkzaamheden ligt vast in een 
samenstellingsverklaring bij de jaarrekening.

Gebeurtenissen na balansdatum
Het bestuur verklaart dat er geen gebeurtenissen zijn, die na de balansdatum 31-12-
2021 hebben plaatsgevonden, die zodanig van aard en omvang zijn, dat zij dienen te 
worden vermeld, dan wel, qua financiële consequenties, dienen te worden verwerkt 
in de jaarrekening 2021. Ook verklaart het bestuur geen enkele reden te hebben om te 
twijfelen aan de continuïteit van de stichting. 

Overzicht bestemmingsreserves
bedragen zijn in euro’s

fondsnaam bewegen

Saldo 1/1 7.396

Ontvangsten 2021 0

Uitgaven 2021 0

Herrubricering 0

Saldo 31-12 7.396

Totaal 

Totaal saldo 1/1 7.396

Totaal ontvangsten 0

Totaal uitgaven 0

Totaal herrubricering 0

Totaal saldo 31-12 7.396
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fondsnaam locatie Benschop

Saldo 1/1 17.166

Ontvangsten 2021 10.541

Uitgaven 2021 -6.588

Herrubricering 0

Saldo 31-12 21.119

fondsnaam locatie Woerden

Saldo 1/1 2.999

Ontvangsten 2021 3.438

Uitgaven 2021 0

Herrubricering 0

Saldo 31-12 6.437

fondsnaam locatie Valkenier

Saldo 1/1 1.500

Ontvangsten 2021 1.050

Uitgaven 2021 -279

Herrubricering 0

Saldo 31-12 2.271

fondsnaam locatie Sterrenberg

Saldo 1/1 0

Ontvangsten 2021 0

Uitgaven 2021 0

Herrubricering 0

Saldo 31-12 0

fondsnaam Brazzerie

Saldo 1/1 10.788

Ontvangsten 2021 750

Uitgaven 2021 0

Herrubricering 0

Saldo 31-12 11.538

fondsnaam locatie Bosschewaard

Saldo 1/1 0

Ontvangsten 2021 1.155

Uitgaven 2021 0

Herrubricering 0

Saldo 31-12 1.155

fondsnaam locatie Kockengen

Saldo 1/1 0

Ontvangsten 2021 7.085

Uitgaven 2021 -4.190

Herrubricering 0

Saldo 31-12 2.895

fondsnaam locatie Bij Johannes

Saldo 1/1 4.540

Ontvangsten 2021 2.536

Uitgaven 2021 -1.009

Herrubricering 0

Saldo 31-12 6.067

Totaal 

Totaal saldo 1/1 36.992

Totaal ontvangsten 26.555

Totaal uitgaven -12.066

Totaal herrubricering 0

Totaal saldo 31-12 51.481

Overzicht bestemmingsfondsen
bedragen zijn in euro’s
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