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Doelstelling, beleidsplan en uitgeoefende activiteiten

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel het bevorderen, creëren en/of exploiteren van

huisvestingsmogelijkheden, het stichten, in eigendom verkrijgen en exploiteren van woningen

en/of woongebouwen, het bevorderen en verlenen van passende verzorging en verpleging,

alsmede het bevorderen van al hetgeen hiermee in de ruimste zin genomen in verband staat en/of

samenhangt, een en ander in het bijzonder ten behoeve van inwoners van de gemeente Wassenaar.

De stichting zal haar taak uitoefenen, geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus.

Dit betekent concreet voor wat betreft het verzorgingshuis SWZ Willibrord in overeenstemming

met de beginselen van de Rooms Katholieke Kerk, en voor wat betreft het verzorgingshuis SWZ

Sophieke, in overeenstemming met de leer van de Protestantse Kerk in Nederland.

Beleidsplan

a. Voortdurend verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening aan cliënten en het verbeteren van  

werkgeverschap voor medewerkers. De verbetering wordt bij voortduring gestimuleerd door periodieke

controles en evaluaties. Voorbeelden hiervan zijn de tevredenheidsonderzoeken bij de cliënten en 

medewerkers en de jaarlijkse HKZ audit.

b. In 2015 zijn de laatste zorgteams gestart met het werken vanuit de zelfsturing. Alle zorgteams 
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(intra- en extramuraal werken werken volgens de principes van zelfsturing. De zelfsturende teams leggen

direct verantwoording af aan het management. Hierbij worden ze ondersteund door de coaches 

zelfsturing, de projectleider en diverse functionarissen van staf- en ondersteunende diensten.

SWZ verwacht van haar medewerkers de bereidheid zich te willen bijscholen en te ontwikkelen.

SWZ heeft een duidelijke visie op leren en biedt hiervoor ruime faciliteiten aan. Het is vervolgens

aan de medewerkers om de vaardigheden die zij in de scholing hebben opgedaan te gebruiken in

het contact met- en ondersteuning van de cliënt.

c. De arbocommissie is met enige regelmaat bij elkaar geweest. De arbocommissie, welke bestaat

uit medewerkers van verschillende zelfsturende teams heeft als doel om het arbobeleid en

richtlijnen te intrepeteren en het effect daarvan binnen het werk te evalueren. De arbocommissie 

heeft verschillende cassussen besproken en voorstellen gedaan tot verbetering.

d. Het beleid van SWZ op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen bestaat onder

andere uit de volgende aspecten:

SWZ heeft voor de mensen een informatiepunt ingesteld. Dit informatiepunt is gevestigd in SWZ

Sophieke. Hier kunnen mensen informatie krijgen over alle zorgaangelegenheden, zoals de te

leveren producten door SWZ en adviezen over de te bewandelen wegen in verband met

thuisvragen.

e. Het financiële beleid voor de komende jaren blijft voorzichtig. Er staan immers ook voor

2016 en de navolgende jaren weer veel nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg te wachten.

Uitgeoefende activiteiten

Nieuwbouwproject Poortlaan

In 2015 zijn er een vijftal stuurgroep vergaderingen geweest waarbij de WBS, SWZ en een

adviseur bij betrokken is. Daarnaast heeft SWZ een adviesbureau in de arm genomen om samen

met betrokken partijen zoals de cliëntenraad, de medewerkers en het management te kijken welke

eisen er gesteld moeten worden aan de nieuwbouw. Te denken valt aan de domotica, de

toegangscontrole, de telefonie etc. In 2017 zal gestart worden met het slopen van de oneven kant

van de Ridderhof.

Passende regelingen

Er zijn diverse regelingen ontwikkeld c.q. aangepast aan de veranderingen binnen de organisatie

en/of wetgeving. Elders in dit jaardocument worden ze expliciet genoemd.

Griepvaccinatie

In het verslagjaar zijn de medewerkers in de gelegenheid gesteld om zich te laten vaccineren

tegen de griep. Hiervan hebben ongeveer 5 medewerkers gebruik gemaakt. De vaccinaties zijn

gegeven door medewerkers uit de zorg.

Intramurale zorg / verpleging en verzorging

In 2015 is de capaciteit van SWZ voor zorg met behandeling aan bewoners op 98 uitgekomen. 23

plaatsen voor bewoners met een somatische grondslag en 75 plaatsen voor bewoners met een

PG-grondslag.

SWZ Amaliahof

Bij SWZ Amaliahof wordt aan 12 bewoners zorg met behandeling geboden in een kleinschalige

woonvoorziening. Het is een woonvoorziening met een BOPZ-aanmerking.

SWZ Willibrord

Binnen SWZ Willibrord zijn er 3 afdelingen voor zorg met behandeling en een BOPZ-aanmerking



voor in totaal 63 bewoners.

Daarnaast zijn er 11 plaatsen met behandeling op basis van een somatische grondslag.

SWZ Sophieke

In SWZ Sophieke wordt aan 12 bewoners zorg met behandeling geboden.

Daarnaast wordt er binnen SWZ aan 47 bewoners zorg zonder behandeling geboden. Zowel in

SWZ Willibrord als SWZ Sophieke.

In 2015 zijn binnen SWZ nog gemiddeld 19 bewoners woonachtig met een laag ZZP (ZZP1, 2

en 3).

Extramurale zorg / Thuiszorg

Het jaar 2015 was voor de Thuiszorg een jaar met grote veranderingen. Door de invoering van de

Zorgverzekeringswet (Zvw) zijn alle cliënten in de thuiszorg voor 1 mei 2015 opnieuw geïndiceerd

en is een nieuw zorgplan gemaakt door een wijkverpleegkundige. Deze indicatie is gedaan

volgens een verpleegkundige standaard. SWZ heeft hierbij gekozen om NANDA als standaard te

gebruiken. Een andere eis vanuit de Zvw en de overheid was een grotere participatie van de

sociale omgeving van de cliënt binnen de zorg. Deze participatie is in alle zorgplannen

meegenomen en heeft gezorgd dat de professionele zorg gegeven door SWZ in de thuiszorg

binnen Wassenaar afgenomen is, zoals ook de bedoeling was.Het is voor de teams een 

uitzoeken geweest om alle regelgeving een plaats te geven binnen de dagelijkse praktijk van de

zorg.

Bonte Os (ADL-cluster)

Het team van de Bonte Os heeft zich in 2015 verder ontwikkeld in het functioneren als een 

zelfsturend team. Alle cliënten hebben een zorgdossier gekregen met een zorgplan. Het team

heeft dit grotendeels zelfstandig gedaan, zo nodig ondersteund door een zorgbemiddelaar. Binnen

het team is een groter bewustzijn ontstaan voor Arbo-technisch verantwoord werken, ook

ingegeven door lichamelijke klachten van een aantal medewerkers. Ze hebben hiervoor een 

scholing gehad van een bedrijfsfysiotherapeut. Met verschillende cliënten is intussen een gesprek

gaande voor betere aanpassingen, zodat de medewerkers fysiek minder belast wordt.

Algemeen Wmo

SWZ voert in opdracht van de gemeente de maatwerkvoorziening uit. Het ondersteuningsplan, dit

is het tussen dienstverlener en inwoner opgestelde afsprakenkader, is de basis van de

maatwerkvoorziening. Deze nieuwe regeling is uiteindelijk per 23 maar 2015 ingegaan. Er wordt

niet meer gesproken over uren, het resultaat dat nu geleverd wordt is 'Schoon Huis'. Vanaf eind

augustus konden de inwoners ook gebruik maken van de dienstenvouchers. Zowel cliënten

die gebruik maken van de maatwerkvoorziening als mantelzorgers kunnen de vouchers bij de

gemeente aanvragen.

Ontmoetingspunt

In het afgelopen jaar zijn we bezig geweest met de opzet en het vormgeven van Ontmoetingspunt Sophieke.

Er zijn verschillende organisaties (kerken, buurtverenigingen, federatie van ouderen,  

SMOW, WOB, MEE, etc.) uitgenodigd om onze gedachten en zienswijze te delen en gevraagd of  

men input wilde geven om de ideeën beter vorm te kunnen geven. Dit heeft geresulteerd in 

positieve reacties en aanvullingen om beter zicht te hebben in behoeften. Waar in Wassenaar 

vooral behoefte aan is, is het bieden van ondersteuning in een dagstructuur aan kwetsbare

groepen, veelal ouderen. Een obstakel bij deze ondersteuning is het vervoer. Ook al woont

iemand in de buurt van het Ontmoetingspunt, kan dit voor sommige mensen nog problemen

opleveren vanwege fysieke of mentale problemen. 



Eind 2015 merkten we op dat organisaties ons benaderden voor verwijzing van mensen die extra 

ondersteuning nodig hebben bij hun dagstructuur. Om die reden zijn er plannen om in 2016 het

Ontmoetingspunt Sophieke uit te breiden met ‘Het Pluspunt’ (dagopvang of huiskamer van de

buurt) waar mensen die meer structuur nodig hebben de dag door kunnen brengen. 

Ook wordt de Theaterzaal vaker verhuurd aan gezelschappen.

Cliënttevredenheid

In het eerste kwartaal van 2015 zijn de resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek, die aan

de hand van de CQ-index 2014 gehouden is, bekend geworden. Het onderzoek is gehouden 

onder de somatische cliënten van SWZ Willibrord, de contactpersonen van psychogeriatrische 

cliënten van SWZ Willibrord, contactpersonen en cliënten van SWZ Sophieke en

thuiszorgcliënten van SWZ.

De uitkomsten waren op zich positief. De cliënten zijn over het algemeen tevreden over het verblijf

en de zorg van SWZ.

Naar aanleiding van het cliënttevredenheidsonderzoek heeft SWZ in het eerste kwartaal van 2015

met de cliëntenraad een viertal verbeterpunten vastgesteld. In overleg met de cliëntenraden zijn

deze verbeterpunten verwerkt in een plan van aanpak. Dit plan van aanpak krijgt verder in 2015

en 2016 zijn beslag.

Samenwerking Van Ommerenpark (VOP)

Vanaf 2008 werkt SWZ samen met het VOP. Aan de basis van deze samenwerking ligt een 

 samenwerkingsovereenkomst waarin de inzet van beide organisaties staat vermeld. SWZ 

en het VOP werken voornamelijk samen op staf en managementniveau. De afdelingen PO&O, 

Financiën, Cliëntadministratie en de kwaliteitscoördinator voeren hun werkzaamheden uit voor

beide organisaties.

Restauratieve Dienst

De Restauratieve Dienst is gestart met zelfsturing. In juni van het verslagjaar hebben we moeten

besluiten om deze ontwikkeling anders in te vullen. De koks blijven zelfsturend en leggen

verantwoording af aan de manager. De gastvrouwen/gastheer hebben weer een coördinator

gekregen om taken betere te kunnen verdelen. De reden was dat er 2 medewerkers langdurig zijn

uitgevallen met grote contracten en de continuïteit kon hierdoor niet worden gewaarborgd.

Door het omzetten van somatiek naar psychogeriatrie is het bezoekersaantal sterk gedaald. Dit

heeft ertoe geleid dat het restaurant op maandag-, dinsdag- en woensdagavond is dicht gegaan.

Op de locatie SWZ Sophieke is het bezoekersaantal van zowel het middag- als avondrestaurant

aan het dalen. Steeds meer bewoners zijn niet in staat om de maaltijd in het restaurant te

gebruiken.

In 2015 is er ook weer invulling gegeven aan de hygiëne audits. Naast de monstername van

producten en werkplekken zijn er uitgebreide rapportages opgesteld.

Huishouding intramuraal

De aansturing van de huishouding op de etages is door de zelfsturing op de locatie SWZ 

Willibrord onder de afdelingen gaan resulteren. De Flexpool wordt ingezet als er vervanging nodig 

is.

BHV / Veiligheid

In 2015 zijn alle BHV’ers weer een dag op herhalingscursus geweest. Net als het jaar ervoor, 

konden de BHV’ers kiezen of zij op locatie Sophieke of Willibrord getraind wilden worden. Ook is



er een ontruimingsoefening in samenwerking met de brandweer geweest. Deze keer was SWZ

Sophieke aan de beurt. Na een controle van de brandweer zijn er bij SWZ Sophieke enkele 

aanpassingen aan de bouwkundige voorzieningen geweest, waarmee het pand weer voldoet een 

 de geldende regelgeving.

Activiteitenbegeleiding (AB)

De zelfsturing heeft verdere vormen aangenomen. De teamcoördinator heeft per 1 maart 2015

een andere rol in de organisatie gekregen. Op de gesloten afdelingen vinden de activiteiten op de

eigen afdeling plaats. Dit is te merken aan de teruggang van het aantal bezoekers bij de

activiteiten in het restaurant.

Jaaractiviteiten

Op beide locaties heeft men kunnen genieten van diverse optredens. Per locatie werden acht

kooroptredens gesponsord door Fonds 1818. De Leidse Hutspotten hebben tijdens carnaval de

boel op stelten gezet in SWZ Willibrord en er waren verschillende activiteiten in samenwerking 

met een aantal scholen in Wassenaar.

Jaarmarkten in Ontmoetingspunt Sophieke

Op 25 maart 2015 vond de voorjaarsmarkt plaats. Het was een gezellige dag met een opbrengst

van € 2.025,98. Precies genoeg om het bedrag te laten verhogen door het Ouderenfonds, zodat in 

totaal €4.025,98 ingezet kon worden voor de organisatie van de Rolstoeldriedaagse. De 

opbrengst van de najaarsmarkt in Ontmoetingspunt Sophieke had een opbrengst van € 2.534,22. 

Deze opbrengst wordt gebruikt voor de financiële ondersteuning van activiteiten in de

Ontmoetingspunten van SWZ.

Rolstoeldriedaagse

Voor het vierde jaar op rij is de Rolstoeldriedaagse georganiseerd. Het weer was niet zo mooi als 

voorgaande jaren, maar de regen viel pas zodra de deelnemers weer binnen waren. Weer meer

mensen hebben zich aangemeld als deelnemer of vrijwilliger. De eerste dag zijn we naar de 

Nutsschool gelopen waar we werden opgewacht door de kinderen en het college van B&W. Er 

werd drinken ingeschonken en een gebakje uitgedeeld. De tweede dag ging (zoals elk jaar) op 

bezoek bij de buren; wandelen naar de andere locatie van SWZ. De derde dag mochten we weer

Duinrell bezoeken. Kortom, weer een prachtig feest dat afgesloten werd met een heerlijke 

barbecue.

Oranjefeesten

De jaarlijkse viering van de Bevrijdingsdag, georganiseerd door de Oranjevereniging Wassenaar,

in het restaurant van SWZ Willibrord, was weer druk bezocht. Emmy van der Wilk ondersteunde 

de samenzang en de band “Little Jos & the Lucky Strike”, zorgden voor de muzikale

ondersteuning. Voor de opening van de kermis in augustus deelden zij oliebollen uit in SWZ

Sophieke vanwege de overlast die men mogelijk zou kunnen hebben van de kermis. De volgende 

dag kregen de bewoners van SWZ Willibrord een oliebol aangeboden. De jaarlijkse spelmiddag 

vond dit jaar plaats in Ontmoetingspunt Sophieke, er waren veel deelnemers.

Kerst-inn

De jaarlijkse Kerst-inn werd in samenspraak met de FWO georganiseerd. Het uitgebreide diner 

werd muzikaal ondersteund door Carel Caminada. In de middag bracht de kerstman een bezoek 

en deelde glühwein en apfelstrudel uit.

UIT-Bureau Wassenaar



In 2015 heeft SWZ het UIT-Bureau Wassenaar opgezet. Het UIT-Bureau is bedoeld voor 60-

plussers met of zonder zorgvraag en voor mensen onder de 60 jaar met een zorgvraag. Het doel 

wat het UIT-Bureau voor ogen heeft is eenzaamheid te voorkomen, contacten onderling te 

versterken en nieuwe contacten te maken. Vanuit het UIT-Bureau worden alle activiteiten, 

evenementen en vakanties georganiseerd

Vaarvakanties

In 2015 heeft het UIT-Bureau twee vaarvakanties georganiseerd. In maart en in november. De 

reis in maart ging van Tiel, naar Cuijk, naar Venlo, naar Nijmegen, naar Schoonhoven en afmeren

in Gouda. De reis in november stond voor Duitsland gepland. Helaas was de waterstand te laag, 

Iwaardoor de hele route gewijzigd moest worden. De route in november is uiteindelijk geworden: 

Arnhem – Gorinchem – Antwerpen – Willemstad – Nijmegen en afmeren in Arnhem.

In 2016 staan ook weer twee vaarvakanties in de planning. De eerste reis gaat in mei 

plaatsvinden. De route is als volgt: Beverwijk – Enkhuizen – Vlieland – Leeuwarden – Lemmer en 

afmeren in Hasselt. De tweede vaarvakantie zal naar Duitsland gaan om de kerstmarkten te

bezoeken.

Vakantieweek voor de PG-bewoners

Voor de PG-bewoners is er in juni een vakantie georganiseerd naar de Imminkhoeve in Lemele.

Dit is een heerlijke week geweest voor de bewoners in een groene omgeving. Er zijn diverse

uitstapjes gemaakt naar onder andere de zorgboerderij, een rondvaart en de plaatselijke markt.

In de avond werden er muzikale optredens verzorgd. Halverwege de week was er een geweldige

barbecue. In 2015 zal deze vakantie ook weer plaatsvinden.

Vrijwilligers

Het aantal vrijwilligers in 2015 is stabiel gebleven, 165 vrijwilligers waren ingeschreven.

Werkplekken waar de vrijwilligers actief waren zijn; Activiteitenbegeleiding, Ontmoetingspunten,

Restauratieve voorzieningen, rolstoelbus en ter ondersteuning van de maaltijden in de

woongroepen voor mensen met dementie. Ook zorgen al deze vrijwilligers er voor dat de grotere 

recreatieve activiteiten, zoals de voor- en najaarsrommelmarkt een succes zijn geweest. En ook is 

weer met behulp van 120 vrijwilligers de jaarlijkse Rolstoeldriedaagse een feest geworden.

Er verandert veel binnen de zorg binnen SWZ. Dit jaar zijn ook de intramurale teams zelfsturend

geworden. De coördinatie van de vrijwilligers is onder de coördinatie Welzijn gekomen. Dit heeft

geresulteerd naar het zoeken en vinden van een ander traject van het begeleiden van de 

vrijwilligers. De vrijwilliger wordt uitgenodigd voor een intakegesprek en na een aantal 

administratieve handelingen, wordt de vrijwilliger overgedragen aan de aandachtsvelder van een 

zelfsturend team. Deze taak was begin 2015 nog niet in ieder team verdeeld, waardoor er wat 

vertraging in het proces plaatsvond. Vrijwilligers en medewerkers zijn in mei geïnformeerd over 

deze wijziging. Voor vrijwilligers die al meer dan 10 jaar vrijwilliger zijn, was dit best even wennen 

en heeft ook bij een aantal voor onvrede gezorgd. Nu er ook binnen SWZ Willibrord meer 

huiskamers ontstaan, is de vraag naar ondersteuning in deze huiskamers vergroot. Helaas komt 

het nog steeds voor dat vrijwilligers zich niet welkom voelen. Daarom zal in 2016 meer aandacht 

(leercirkel) gaan naar de medewerkers op de afdeling die de vrijwilligers ondersteunen

In 2015 heeft de eerste interne cursus voor vrijwilligers plaatsgevonden. Deze cursus had als

onderwerp ‘omgaan met dementie’. Via Vrijwilligerscentrale Wassenaar hebben de vrijwilligers 

ook mee kunnen doen aan een aantal workshops zoals, klantvriendelijkheid, EHBO, kennismaking 

dementie e.d. In september heeft SWZ net als veel andere welzijnsorganisaties binnen 



Wassenaar op de vrijwilligersmarkt gestaan. Dit heeft veel interessante gesprekken en contracten 

opgeleverd, maar geen vrijwilligers. In oktober werden alle vrijwilligers, net als andere jaren 

uitgenodigd voor een gezellige avond in de Warenar. Tijdens deze avond werd ook de vrijwilliger 

van het jaar gekozen. Ook SWZ-medewerkers hadden vrijwilligers genomineerd, zij kregen een 

bloemetje op het podium.

Tijdens het jaarlijkse diner in november, waar ongeveer 80 SWZ-vrijwilligers aan deelnamen, 

werden de vrijwilligers verrast door een heerlijke maaltijd in Tiroler stijl. Hierbij werden ze bediend 

door het managementteam en konden genieten van optredens verzorgd door de vakgroep 

Activiteiten. Dit alles als blijk van waardering voor de inzet van de vrijwilligers in het afgelopen 

jaar. In december heeft elke vrijwilliger een kerstpakket ontvangen. De vrijwilligers leveren een 

belangrijke bijdrage aan het welzijn van de cliënten.

Terugblik Zorg- en Kinderboerderij Wassenaar

Eind 2014 was de verbouwing afgerond van de uitbreiding van de horeca. Alle cliënten hebben 

een verkorte horecacursus gekregen en zijn aan de slag gegaan om hun familieleden tijdens een 

gezellige avond te bedienen. De horeca is tijdens een feestelijke open dag in maart 2015 officieel 

geopend door wethouder Doorn. Bij deze gelegenheid kregen de cliënten ook hun certificaat 

uitgereikt. De wethouder was zeer geïnteresseerd in de uitvoerige rondleiding die hij kreeg. De 

horeca is goed bezocht tijdens de zomermaanden. In de wat rustiger maanden is op de 

woensdagmiddag een pony & pannenkoek geïntroduceerd, deze wordt goed bezocht.

Pastorale dienst

De locaties SWZ Willibrord en SWZ Sophieke zijn vanuit oorsprong met elk hun eigen identiteit;

Rooms Katholiek respectievelijk Protestant binnen SWZ samengekomen. In 2015 zijn de statuten

gewijzigd en wordt geen onderscheid meer gemaakt in evenwichtige vertegenwoordiging van 

beide denominaties in de Raad van Toezicht. Wel dient ieder lid van de Raad van Toezicht een 

christelijke achtergrond te hebben, waarbij de zetels van de RvT evenwichtig verdeeld dienen te

worden tussen leden met een Rooms Katholieke en een Protestantse achtergrond.

Beloningsbeleid

Bestuurders ontvangen geen beloningen voor hun werkzaamheden.

Gemaakte onkosten worden vergoed.

Financiële verantwoording

Balans

ACTIVA

Ref. 31-12-2015 31-12-2014

Vaste activa

Immateriële vaste activa -€                  -€                      

Materiële vaste activa 1 742.327€           1.024.524€           

Financiële vaste activa 2 99.498€             146.689€              

Totaal vaste activa 841.825€           1.171.213€           

Vlottende activa



Voorraden -€                  -€                      

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 3 118.490€           187.576€              

Vorderingen 4 1.085.999€        1.066.490€           

Effecten -€                  -€                      

Liquide middelen 5 6.842.496€        6.288.318€           

Totaal vlottende activa 8.046.985€        7.542.384€           

Totaal activa 8.888.810€        8.713.597€           

Ref. 31-12-2015 31-12-2014

PASSIVA

Eigen vermogen 6

Kapitaal 68.067€             68.067€                

Bestemmingsreserves 3.036.248€        3.019.312€           

Algemene en overige reserves 539.118€           528.547€              

Totaal eigen vermogen 3.643.433€        3.615.926€           

Voorzieningen 7 2.131.723€        1.889.965€           

Langlopende schulden 8 280.879€           412.030€              

Kortlopende schulden

Schulden uit hoofde van financieringsoverschot 3 -€                  -€                      

Overige kortlopende schulden 9 2.832.775€        2.795.676€           

Totaal Passiva 8.888.810€        8.713.597€           

Resultatenrekening

Ref. 2015 2014

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengst zorgprestaties en ondersteuning 11 13.731.067€      14.697.805€         

Subsidies (exclusief Wmo en Jeugdzorg) 12 893.807€           792.797€              

Overige bedrijfsopbrengsten 13 387.638€           343.456€              

Som der bedrijfsopbrengsten 15.012.512€      15.834.058€         

BEDRIJFSLASTEN:



Personeelskosten 14 10.982.829€      11.188.215€         

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 15 319.179€           445.575€              

Overige bedrijfskosten 16 3.663.013€        3.717.657€           

Som der bedrijfslasten 14.965.021€      15.351.447€         

BEDRIJFSRESULTAAT 47.491€             482.611€              

Financiële baten en lasten 17 -19.984€           -23.189€               

RESULTAAT BOEKJAAR 27.507€             459.422€              

Buitengewone baten en lasten -€                  -€                      

RESULTAAT BOEKJAAR 27.507€             459.422€              

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2015 2014

Reserve aanvaardbare kosten 27.507€             459.422€              

Toelichting

Voor een toelichting van de cijfers zie: https://www.desan.nl/net/DoSearch/Search.aspx

Er zijn in 2014 en 2015 geen giften ontvangen.

https://www.desan.nl/net/DoSearch/Search.aspx

