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Stichting Vrienden van  
Cunera / De Bongerd 
Beukendreef 12 
5473 SR Heeswijk-Dinther 
 
 
 

 
  
 
Heeswijk-Dinther, 27 maart 2021 
 
 
Geachte Bestuur, 
 
Hiermee breng ik rapport uit betreffende de door mij verrichte werkzaamheden betreffende 
het jaarverslag van Stichting Vrienden van Cunera / De Bongerd over het kalenderjaar 2020. 
 
Opdracht 
 
De opdracht omvatte de samenstelling van het jaarverslag van de Stichting aan de hand van de 
door mij gevoerde financiële administratie. 
Het jaarverslag over het kalenderjaar 2020 werd samengesteld uit bescheiden en gegevens 
welke aan mij ter hand zijn gesteld.  
 
Verantwoording 
 
De balans per 31 december 2020, sluitend met een totaaltelling ad € 66.881  evenals de staat 
van baten en lasten over het verslagjaar 2020, sluitend met een negatief resultaat ad € 4.673, 
sluiten beide regelmatig aan op de gevoerde administratie. 
 
De waardering van activa en passiva en de bepalingen van het resultaat berusten op normen 
die in het maatschappelijke verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd en welke in de 
hiervoor bedoelde toelichtingen zijn uiteengezet. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
J.P.I.M. Verkuijlen 
Penningmeester 



Stichting Vrienden van Cunera / De Bongerd  Jaarverslag 2020 

 

BALANS PER 31 DECEMBER 2020  
 
ACTIEF 31-12-20  31-12-19 
 ----------  ---------- 

 €  € 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Vlottende activa    
    
Liquide middelen 66.881  71.785 
 ----------  ---------- 

 66.881  71.785 
 ==========  ========== 
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 ----------  ---------- 

Totaal 66.881  71.785 
 ==========  ========== 
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PASSIEF 31-12-20  31-12-19 
 ----------  ---------- 

 €  € 
    
Eigen vermogen    
    
Reserves 27.770  32.443 
 ==========  ========== 

    
    
Voorziening    
    
Wensboom 923  1.154 
Revalidatie De Bongerd 38.188  38.188 
 ----------  ---------- 

 39.111  39.342 
 ==========  ========== 

    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 ----------  ---------- 

Totaal 66.881  71.785 
 ==========  ========== 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER HET VERSLAGJAAR 2020 
 
 
 2020  2019 
 ----------  ---------- 

 €  € 
    
Baten    
    
Donaties Stichting Laverhof 649  38 
Donaties Stichting Laverhof (doelgericht) -  38.188 
Donaties particulieren 1.372  9.136 
Donaties Vrienden van Cunera / De Bongerd 805  1.780 
Acties 1.010  1.595 
 ----------  ---------- 

 3.836  50.737 
 ==========  ========== 

    
    
Lasten    
    
Duofiets -  8.000 
Handpan -  2.523 
Voorziening Revalidatie De Bongerd -  38.188 
Voorziening wensboom -  1.000 
Wonderfoon 1.700  - 
Exploitatiekosten uitgevoerde projecten 425  - 
Overige acties 5.932  - 
Algemene kosten 336  71 
Bankkosten 116  109 
 ----------  ---------- 

 8.509  49.891 
 ==========  ========== 

    
    
    
 ----------  ---------- 

Resultaat -4.673  846 
 ==========  ========== 
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TOELICHTING OP ALGEMENE GEGEVENS 
 
Doelstelling 
 
De Stichting heeft ten doel: 

a. Het bevorderen van het welzijn en de kwaliteit van leven voor cliënten van de 
Stichting Laverhof, zowel individueel als collectief, voor zover de realisering daarvan 
niet of niet geheel mogelijk is uit de reguliere (subsidie-)middelen die de Stichting 
Laverhof daartoe beschikbaar heeft. 

b. Het daartoe inzamelen, beheren en beschikbaar stellen van gelden ten behoeve van 
activiteiten en voorzieningen, waarvoor geen wettelijke voorzieningen voorhanden 
zijn. 

c. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste 
zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

d. De Stichting legt aan haar realisering van haar grondslag algemeen maatschappelijke 
beginselen ten grondslag. Zij streeft haar doelstelling na zonder enig onderscheid des 
persoons en met respect voor ieders levensovertuiging. 

e. De Stichting werkt zonder winstoogmerk 
f. De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de 

continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de 
Stichting. 

g. De Stichting richt zich met haar doelstelling en werkzaamheden vooral op het gebied 
van de oude stichting Bernezorg (Heeswijk, Dinther, Loosbroek, Vorstenbosch) 

 
De Stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
nummer 17215736 
 
Waarderingsgrondslagen 
 
a. Vorderingen, liquide middelen, schulden, overlopende activa en passiva 
 

Deze balansposten zijn opgenomen tegen nominale waarde. 
 

 
Grondslagen van de bepaling van de baten en lasten 
 
a. Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten hiervan over het 

verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. 
Baten zijn verantwoord in het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Lasten zijn 
verantwoord in het verslagjaar waarin deze voorzienbaar zijn. 
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SPECIFICATIES BIJ DE BALANS 
  
 31-12-20  31-12-19 
 ----------  ---------- 

 €  € 
    
Liquide middelen    
    
NL64 RABO 0140 3788 55 1.881  39.782 
NL34 RABO 3155 7785 37 65.000  32.003 
 ----------  ---------- 

 66.881  71.785 
 ===========  =========== 
    
Eigen vermogen    
    
Reserves 
De specificatie van het verloop van deze rekening kan als volgt 
worden weergegeven. 

   

Saldo per 1 januari 32.443  31.597 
Resultaat verslagjaar -4.673  846 
 ----------  ---------- 

Saldo per 31 december 27.770  32.443 
 ==========  ========== 
    
Voorziening    
    
Wensboom    
Bij het afscheid van de heer Van de Wiel op 16 mei 2013 zijn 
de ontvangen giften overgedragen aan de Stichting onder de 
verplichting deze giften aan een speciaal project te verbinden, 
zijnde een wensboom. 

   

Saldo per 1 januari  1.154  607 
Dotatie -  1.000 
Uitgevoerde wensen van cliënten en bewoners 231  -453 
 ----------  ---------- 

Saldo per 31 december  923  1.154 
 ==========  ========== 
    
Revalidatie De Bongerd    
In 2019 is een gift ontvangen met de verplichting om deze gift    
te besteden aan de afdeling Revalidatie De Bongerd 38.188  38.188 
 ==========  ========== 
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SPECIFICATIES VAN DE BATEN EN LASTEN 
 
 
 
 2020  2019 
 ----------  ---------- 

 €  € 
Baten    
    
Donaties Stichting Laverhof 649  38 
Donaties Stichting Laverhof (doelgericht) -  38.188 
Donaties particulieren 1.372  9.136 
Donaties Stichting Vrienden van Cunera / De Bongerd 805  1.780 
Acties 1.010  1.595 
 ----------  ---------- 

 3.836  50.737 
 ==========  ========== 

Lasten    
    
Duo-fiets    
In oktober 2019 heeft de Stichting de aanschaf van een     
elektrische duofiets gefaciliteerd -  8.000 
 ==========  ========== 

    
Handpan    
In december 2019 heeft de Stichting de aanschaf van een     
(muzikale) handpan gefaciliteerd -  2.523 
 ==========  ========== 

    
Voorziening Revalidatie De Bongerd    
Van Stichting Laverhof is een doelgerichte gift ontvangen     
voor de afdeling Revalidatie De Bongerd -  38.188 
 ==========  ========== 

    
Voorziening wensboom    
Voorziening voor uit te voeren wensen -  1.000 
 ==========  ========== 

    
Wonderfoon    
In december 2020 heeft de Stichting de aanschaf van    
10 wonderfonen gefaciliteerd. 1.700  - 
 ==========  ========== 

    
Exploitatiekosten uitgevoerde projecten    
In 2020 is betaald voor onderhoud van de elektrische duo fietsen een      
totaal bedrag van 425  - 
 ==========  ========== 

    
Overige acties    
In 2020 heeft de stichting aan bewoners en medewerkers een     
presentje gegeven. 5.932  - 
 ==========  ========== 
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SPECIFICATIES VAN DE BATEN EN LASTEN (vervolg)    
    
    
 2020  2019 
 ----------  ---------- 

 €  € 
    
    

    
Algemene kosten    
Drukwerk / reclamekosten 336  42 
Representatiekosten -  29 
 ----------  ---------- 

 336  71 
 ==========  ========== 
    

    
Bankkosten    
Kosten betalingsverkeer Rabobank 116  109 
 ==========  ========== 
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