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Stichting ZorgNvrij
T.a.v. het bestuur
Wilhelminalaan  18
3851 XW  ERMELO

Voorthuizen, 30 mei 2022

Geacht bestuur,

Inleiding

Algemeen

Bestuurssamenstelling per 31 december 2021

Voorzitter: De heer L. van den Hoorn
Algemeen bestuurslid: Mevrouw T. van Marle
Algemeen bestuurslid: De heer W.J. Willemsen

Hoogachtend,
In Balans Administratie & Advies

Gerda van Duinkerken

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2021 van Stichting ZorgNvrij 
gevestigd aan de Wilhelminalaan  18 te Ermelo.

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2021 van de door u bestuurde stichting.

De organisatie is als stichting op 14 maart 2008 opgericht en heeft met name als doelstelling:

In de verslagperiode waren gemiddeld 21 werknemers in dienst van de organisatie.

Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten. 24 uur zorg/huisvesting voor dementerende ouderen.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder dossiernummer 08172571 en is 
statutair gevestigd te Ermelo.

Met betrekking tot de belastingen valt de stichting onder de eenheid Belastingkantoor Almere en is daar bekend onder 
het fiscale nummer 819177933.
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Stichting ZorgNvrij Stichting ZorgNvrij
gevestigd te Ermelo gevestigd te Ermelo

NOAB-Samenstellingsverklaring

Voorthuizen, 30 mei 2022

In Balans Administratie & Advies

Gerda van Duinkerken

Jaarverslag Jaarverslag

We verwachten u met de werkzaamheden van dienst te zijn geweest.

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren,
vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van financiële gegevens ten behoeve van de jaarrekening. Wij
hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of
een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

De jaarrekening van Stichting ZorgNvrij is door ons samengesteld op basis van de van u verkregen informatie. De
jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 met de daarbij
horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving opgenomen.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante
informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht en volgens richtlijnen
en werkschema’s, welke gebaseerd zijn op het NOAB kwaliteitssysteem (NKS). Dit houdt onder meer in dat wij ons
gehouden hebben aan de voor ons geldende voorschriften in de verordeningen van de Nederlandse Orde van
Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB). Daardoor mag u er van uit gaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u
verstrekte gegevens.

Op grond van bovenstaande wordt van ons verwacht dat wij de jaarrekening samenstellen in overeenstemming met
Titel 9 Boek 2 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van
administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

5



 

Stichting ZorgNvrij Stichting ZorgNvrij
gevestigd te Ermelo gevestigd te Ermelo

Financiële positie
(in euro's)

31-12-2021 31-12-2020

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling:

Op korte termijn beschikbaar

Liquide middelen 102.622 79.002 
Vorderingen en overlopende activa 5.450 1.147 
Kortlopende schulden en overlopende passiva -86.245 -110.591 

Werkkapitaal 21.827 -30.442 

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa 31.299 3.267 

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 53.126 -27.175 

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 33.126 -27.175 
Langlopende schulden 20.000 20.000 

53.126 -7.175 

2021

Toename kortlopende schulden en overlopende passiva 24.346 
Toename vorderingen en overlopende activa 4.303 
Toename liquide middelen 23.620 

52.269 

Voorthuizen, 30 mei 2022

In Balans Administratie & Advies

Gerda van Duinkerken

De liquide middelen zijn in 2021 toegenomen met € 23.620 ten opzichte van 2020.

Jaarverslag Jaarverslag

Het werkkapitaal is in 2021 gestegen met € 52.269 ten opzichte van 2020, hetgeen als volgt wordt gespecificeerd:
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Stichting ZorgNvrij Stichting ZorgNvrij
gevestigd te Ermelo gevestigd te Ermelo

(in euro's)

Toelichting 31 december 2021 31 december 2020

ACTIEF

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 31.299 3.267 

31.299 3.267 

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa 2 5.450 1.147 
Liquide middelen 3 102.622 79.002 

108.072 80.149 

139.371 83.416 

PASSIEF

Eigen vermogen 4

Stichtingskapitaal 33.126 -27.175 

33.126 -27.175 

Langlopende schulden 5 20.000 20.000 

6
86.245 90.591 

139.371 83.416 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Balans per 31 december 2021Balans per 31 december 2021

Kortlopende schulden en overlopende 
passiva
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Stichting ZorgNvrij Stichting ZorgNvrij
gevestigd te Ermelo gevestigd te Ermelo

(in euro's)

Toelichting 2021 2020

Baten 7 914.900 824.168 
Directe lasten 8 -32.005 -34.483 

Baten -/- directe lasten 882.895 789.685 
Salarissen en sociale lasten 9 665.410 617.737 
Afschrijvingskosten 10 3.696 1.680 
Overige bedrijfskosten: 11
Overige personeelskosten 25.541 30.544 
Huisvestingskosten 91.167 83.614 
Administratie- en advieskosten 5.122 5.647 
Kantoorkosten 15.393 15.360 
Verkoopkosten 3.138 - 
Algemene kosten 11.912 8.299 
Andere kosten 220 - 

Som der exploitatielasten 821.599 762.881 

Exploitatieresultaat 61.296 26.804 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten -2 -1 
Rentelasten en soortgelijke kosten -993 -1.740 

Financiële baten en lasten 12 -995 -1.741 

Resultaat 60.301 25.063 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Staat van baten en lasten 2021 Staat van baten en lasten 2021
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Stichting ZorgNvrij Stichting ZorgNvrij
gevestigd te Ermelo gevestigd te Ermelo

Informatie over de rechtspersoon

Naam

Stichting ZorgNvrij

Rechtsvorm

Stichting

Zetel

Ermelo

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

08172571

Activiteiten

Vestigingsadres

Wilhelminalaan  18
3851 XW Ermelo

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemeen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Materiële vaste activa

Inventaris
De inventaris wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na
ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (maximaal 10 jaren).

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

De organisatie heeft als SBI-code 8720 en verricht met name activiteiten op het gebied van:
Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten. 24 uur zorg/huisvesting voor dementerende ouderen.

In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van
historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte
van vorig jaar en zijn als volgt.

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.
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Stichting ZorgNvrij Stichting ZorgNvrij
gevestigd te Ermelo gevestigd te Ermelo

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten

Directe lasten

Salarissen en sociale lasten

Afschrijvingskosten

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioenlasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-
en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een
voorziening uit hoofde van oninbaarheid. In de cijfermatige opstelling is een specificatie opgenomen van de
vorderingen, die een looptijd van langer dan één jaar hebben.

De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd groter dan één jaar. Het gedeelte van de leningen dat
wordt afgelost in het komende jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden. In de toelichting op de balans is een
specificatie opgenomen.

Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor
geleverde goederen en diensten.

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de
direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en
worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.

De afschrijvingskosten op vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde,
respectievelijk bestede kosten, gebaseerd op de verwachte economische levensduur, conform de grondslagen, welke
zijn opgenomen onder de waarderingsgrondslagen.

Onder kostprijs van de omzet wordt verstaan de aan de netto omzet direct toe te rekenen verbruikte grondstoffen
alsmede kosten van fabricage tegen inkoopwaarde, dan wel bij handelsgoederen de directe inkoopwaarde. Tevens
zijn, indien van toepassing, inbegrepen de afwaardering van voorraden tot lagere marktwaarde, alsmede getroffen
voorzieningen voor incourante voorraden.
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Stichting ZorgNvrij Stichting ZorgNvrij
gevestigd te Ermelo gevestigd te Ermelo

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

Algemene toelichting en grondslagen 
voor financiële verslaggeving

Overige bedrijfskosten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentelasten en soortgelijke kosten

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet.

Rentelasten en soortgelijke kosten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet.
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Stichting ZorgNvrij Stichting ZorgNvrij
gevestigd te Ermelo gevestigd te Ermelo

(in euro's)

VASTE ACTIVA

1) Materiële vaste activa

Inventaris

1
Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2020

Aanschafwaarden - - - - - 6.627 
Afschrijvingen - - - - - -3.360 

- - - - - 3.267 

Overzicht mutaties 2021

Stand 31 december 2020 - - - - - 3.267 
Investeringen - - - - - 31.728 
Afschrijvingen - - - - - -3.696 

Stand 31 december 2021 - - - - - 31.299 

Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2021

Aanschafwaarden - - - - - 38.355 
Afschrijvingen - - - - - -7.056 

- - - - - 31.299 

VLOTTENDE ACTIVA

2) Vorderingen en overlopende activa

Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa 31-12-2021 31-12-2020

Vorderingen op handelsdebiteuren 5.264 - 5.264 1.150 
Belastingen en sociale lasten 186 - 186 - 
Overlopende activa - - - 1.000 

5.450 - 5.450 2.150 

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa

Vorderingen op handelsdebiteuren

Debiteuren 5.264 1.150 

Belastingen en sociale lasten

Te vorderen overige belastingen en premies 186 - 

Toelichting op de balans Toelichting op de balans
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Stichting ZorgNvrij Stichting ZorgNvrij
gevestigd te Ermelo gevestigd te Ermelo

(in euro's)

Toelichting op de balans Toelichting op de balans

Overlopende activa 31-12-2021 31-12-2020

Vorderingen personeel MKA - 1.000 

3) Liquide middelen

NL12RABO0106763083 20.107 9.002 
NL30RABO3157517422 sparen 80.000 50.000 
NL98RABO0360953042 Dagelijks leven 2.015 20.000 
Rekening courant De Groene Oase 500 - 

102.622 79.002 
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Stichting ZorgNvrij Stichting ZorgNvrij
gevestigd te Ermelo gevestigd te Ermelo

(in euro's)

Toelichting op de balans Toelichting op de balans

PASSIVA

Overige reserves 2021 2020

Stand 1 januari -27.175 -52.238 
Resultaat boekjaar 60.301 25.063 

Stand 31 december 33.126 -27.175 

5) Langlopende schulden

Recapitulatie van de langlopende schulden 31-12-2021 31-12-2020

Financieringen 20.000 20.000 

Lang- + 
kortlopende 
schuld per 
31-12-2020

Lang- + 
kortlopende 
schuld per 
31-12-2020

Nieuwe lening 
gedurende      

2021

Aflossing 
gedurende      

2021

Aflossing 
komende 
periode

Langlopende 
schuld per      
31-12-2021

0501.52.567 20.000 15.000 - - - 15.000 
0501.52.568 - 5.000 - - - 5.000 

20.000 20.000 - - - 20.000 

Nadere specificatie van de langlopende schulden

%
Resterende 

looptijd
Hoofdsom

Totale schuld 
per                     

31-12-2021

Kortlopende 
deel per              

31-12-2021

Deel met een 
looptijd 
> 5 jaar

0501.52.567 - 15.000 15.000 - - 
0501.52.568 - 5.000 5.000 - - 

20.000 20.000 - - 

Nadere toelichting per schuld

Hieronder volgt een specificatie van het verloop van de langlopende schulden. De aflossing voor het komende jaar is 
opgenomen onder de kortlopende schulden en overlopende passiva (6).

0501.52.567 betreft een Rabobank lening

0501.52.568 betreft een Rabobank lening
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Stichting ZorgNvrij Stichting ZorgNvrij
gevestigd te Ermelo gevestigd te Ermelo

(in euro's)

Toelichting op de balans Toelichting op de balans

6) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva 31-12-2021 31-12-2020

Crediteuren 14.344 991 
Belastingen en sociale lasten 22.683 39.685 
Overige schulden 49.218 22.047 
Overlopende passiva - 20.166 

86.245 82.889 

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren

Crediteuren 14.344 991 

Belastingen en sociale lasten

Af te dragen loonheffing 14.299 19.606 
Af te dragen pensioenpremies 8.384 12.826 

22.683 32.432 

Overige schulden

Res. en opslag vakantiegeld 48.517 45.059 
Eindejaarsuitkering 701 271 

49.218 48.980 

Overlopende passiva

Vooruitgefactureerde opbrengsten - 7.774 
Overige schulden - 414 

- 8.188 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)
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Stichting ZorgNvrij Stichting ZorgNvrij
gevestigd te Ermelo gevestigd te Ermelo

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Niet in de balans opgenomen 
verplichtingen

Niet in de balans opgenomen 
verplichtingen

Op balans datum is er geen sprake van niet uit de balans blijkende verplichtingen die van invloed zijn op het resultaat.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
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Stichting ZorgNvrij Stichting ZorgNvrij
gevestigd te Ermelo gevestigd te Ermelo

(in euro's)

2021 2020    
7) Baten

Omzet SVB 614.948 664.341 
Huur- en pensioenopbrengsten 175.660 142.327 
Overige opbrengsten - 650 
Corona tegemoetkoming SVB 105.782 - 
Overige subsideis 3.010 - 
Giften 600 - 
Schenkingen 14.900 16.850 

914.900 824.168 

8) Directe lasten

Kosten dagelijks leven bewoners 24.266 24.240 
Ontspanningskosten bewoners 3.322 3.756 
Overige kosten bewoners 1.325 2.196 
Medische gebruiksartikelen 3.092 4.291 

32.005 34.483 

Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen

Omzet SVB

Omzet SVB 614.948 653.514 

Huur- en pensioenopbrengsten

Huur- en pensioen opbrengsten 175.660 142.327 

Overige opbrengsten

UWV - 650 

Corona tegemoetkoming SVB

Corona tegemoetkoming SVB 105.782 - 

Overige subsidies

Overige inkomsten en subsidies 3.010 - 

Giften

Giften 600 - 

Schenkingen

Schenkingen 14.900 16.850 

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

Toelichting op de staat van baten en 
lasten
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Stichting ZorgNvrij Stichting ZorgNvrij
gevestigd te Ermelo gevestigd te Ermelo

(in euro's)

2021 2020

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

Kosten dagelijks leven bewoners

Kosten dagelijks leven 24.266 24.240 

Medische gebruiksartikelen

Medische gebruiksartikelen - 3.674 

Ontspanningskosten bewoners

Ontspanningskosten bewoners 3.322 3.756 

Overige kosten bewoners

Overige kosten bewoners 1.325 2.196 

Medische gebruiksartikelen

Medische gebruiksartikelen 3.092 - 

9) Salarissen en sociale lasten

Lonen en salarissen 527.902 496.206 
Sociale lasten 93.468 82.071 
Pensioenlasten 44.040 39.460 

665.410 617.737 

Nadere specificatie van de lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

Lonen en salarissen

Lonen en salarissen 463.691 430.300 
Vakantiegeld 38.416 40.311 
Eindejaarsuitkering 25.795 25.595 

527.902 496.206 

Sociale lasten

Sociale lasten 93.468 82.071 

Pensioenlasten

Pensioenpremies 44.040 39.460 

Gemiddeld aantal werknemers

Toelichting

Het gemiddeld aantal werknemers bedroeg gedurende de gerapporteerde periode: 21 (vorige periode: 12).
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Stichting ZorgNvrij Stichting ZorgNvrij
gevestigd te Ermelo gevestigd te Ermelo

(in euro's)

2021 2020

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

10) Afschrijvingskosten

Afschrijving op materiële vaste activa 3.696 1.680 

Nadere specificatie van de afschrijvingskosten

Afschrijving op materiële vaste activa

Afschrijving inventaris 3.696 1.680 

11) Overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten 25.541 30.544 
Huisvestingskosten 91.167 83.614 
Administratie- en advieskosten 5.122 5.647 
Kantoorkosten 15.393 14.127 
Verkoopkosten 3.138 1.216 
Algemene kosten 11.912 9.947 
Andere kosten 220 - 

152.493 145.095 

Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten

Reiskosten woon-werkverkeer 12.275 9.018 
Overige personeelskosten (o.a. studie personeel) 8.266 14.306 
Kosten vrijwilligers 3.104 - 
Inhouding diverse -1.639 - 
MKA WKR uitbetaling 3.535 - 

25.541 23.324 

Huisvestingskosten

Huur 73.064 72.274 
Gas/water/licht 10.847 7.694 
Onderhoud onroerendgoed 1.398 - 
Belasting en heffingen onroerendgoed 981 698 
Aanschaffingen < € 450,-- - 17 
Overige huisvestingskosten 4.877 2.948 

91.167 83.631 

Administratie- en advieskosten

Accountantskosten 5.122 5.647 
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Stichting ZorgNvrij Stichting ZorgNvrij
gevestigd te Ermelo gevestigd te Ermelo

(in euro's)

2021 2020

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 308 - 
Telefoon/internet 1.490 1.445 
Softwaren / Ict 9.535 12.659 
Drukwerk 1.011 - 
Kantoor inventaris < 450,-- 175 17 
Contributies/abonnementen 2.874 23 

15.393 14.144 

Verkoopkosten

Representatie 1.986 200 
Website 1.152 1.016 

3.138 1.216 

Algemene kosten

Verzekeringskosten 9.034 3.247 
Bankkosten 392 765 
Afrondingsverschillen - -2 
Algemene kosten 2.268 5.878 
Provisie 218 268 
Betalingsverschillen - -209 

11.912 9.947 

Andere kosten

Overige bedrijfskosten 220 - 

12) Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten -2 -76 
Rentelasten en soortgelijke kosten -993 -632 

Per saldo een last / last -995 -708 

Nadere specificatie van de financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Overige rente baten 1 1 
Rente rekening courant -3 -77 

-2 -76 
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Stichting ZorgNvrij Stichting ZorgNvrij
gevestigd te Ermelo gevestigd te Ermelo

(in euro's)

2021 2020

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

Toelichting op de staat van baten en 
lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente leningen Rabobank 0501,52,567 745 632 
Rente leningen Rabobank 0501.52.568 248 - 

993 632 

(Samenstellingsverklaring afgegeven)
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