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ACCOUNTANTSRAPPORT

Aan het bestuur van
Stichting Vrienden van Rijndam Revalidatie
Westersingel 300
3015 LJ Rotterdam
NEDERLAND
Rotterdam, 1 juni 2021
Geachte bestuur,
Ingevolge uw opdracht hebben wij de bij dit rapport opgenomen jaarrekening over het boekjaar
2020 van uw onderneming samengesteld. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid
van het bestuur van de entiteit. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring
inzake de jaarrekening te verstrekken. De jaarrekening en de samenstellingsverklaring zijn
opgenomen in dit rapport.

Samenstellingsverklaring van de accountant
Aan het bestuur van Stichting Vrienden van Rijndam Revalidatie

De jaarrekening van Stichting Vrienden van Rijndam Revalidatie te Rotterdam is door ons
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per
31 december 2020 en de winst- en verliesrekening over 2020 met de daarbij horende toelichting. In
deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening
in overeenstemming met de in Nederland van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële
verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking
en financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons
alle relevante informatie aanlevert.
Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan
ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als
slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat
het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Vrienden van Rijndam
Revalidatie.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en
andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
Rotterdam, 1 juni 2021
BDO Accountants
namens deze,

K. Muilwijk RA RB
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Bestuursverslag2020

StichtingVriendenvanRijndamheeftalsstatutairedoelstelling‘Hetrealiserenvanextramiddelen
omdepatiëntenenhunfamilievanRijndamRevalidatiedemeestoptimalevoorzieningenen
faciliteitentekunnenbiedenenbijtedragenaaninnovatieverevalidatieeneengastvrijen
aangenaamverblijfmiddelshetwervenvanfinanciëlemiddelenbijbedrijven,particulieren,fondsen
enstichtingen.’StichtingVriendenvanRijndamisopgerichtinjanuari2018.
Middelen
VoordeuitvoeringvandeprojectenvanStichtingVriendenvanRijndamwordenjaarlijksfondsen
geworven.AllemedewerkersvanRijndamRevalidatiemeteenideekunneneenaanvraagindienen,
waarnahetbestuurbesluitovertoekenningineenbestuursvergadering.StichtingVriendenwil
zoveelmogelijkmensenenbedrijveninformerenoverhetbestaanvandevriendenstichtingenhaar
wensen,middels‘friendraising’omdaarnaovertegaannaar‘fundraising’.Vanuitdierelatiewillen
wijonssamenmetonzevriendenactiefinzettenomgeldintezamelenomextra’svoorpatiëntente
realiseren.Medewerkers,vrijwilligersen(ex)patiëntenvanRijndamRevalidatiezijnzoweldebeste
vriendenalsdebestefondsenwervers.Dezegroepenmoetendanookzoveelmogelijkgeïnformeerd
engeactiveerdworden.
EffectenvanCOVIDͲ19
Vanafmaart2020heeftdeCoronapandemieookinNederlanddegehelesamenlevinggeraakt.Ditis
directmerkbaargeweestvoorallepatiëntenennaastenvanRijndamRevalidatie.OokvoorStichting
VriendenvanRijndamRevalidatieheeftenhadCOVIDͲ19gevolgen.Hetbestuurzietgeenfinanciële
risico’suithoofdevandeCoronaͲcrisis,omdaterscherpvoorgewaaktwordtdatdestichtinggeen
verplichtingenaangaat,voordaterfinanciëlemiddelen(fondsen)beschikbaarzijnomdeze
verplichtingennatekomen.Hetbestuurzietweldatdoorde(effectenvande)COVIDͲ19pandemie
particulieren,bedrijvenenfondsen,terughoudendheidwarenomtedoneren.Ookkondenergeen
actiesenevenementendoorenvooronsgeorganiseerdworden.Medehierdooriseendeelvande
projectenuitgesteldofaangepasteniseenproject(voorlopig)geannuleerd.Ditheefthelaasinvloed
gehadophetrealiserenvandedoelenvandestichtingendaarmeevoordepatiënten,hun
omgevingenmogelijkookvoorprofessionalsvanRijndamRevalidatie.Daarentegenheefthet
bestuurbeslotenomproject‘Verbindingmetthuis–GeefeenIPad’uittevoerenomdeeffectenvan
COVIDͲ19voorpatiëntenindekliniekteverzachten.
Gerealiseerdewensen
Naeengoedeersteentweedejaarishetderdejaarvanhetbestaanvandestichtingminder
succesvolverlopen,alshetgaatomontvangengelden.Welhebbenweveelgifteninnatura(heel
veelchocola,bloemen,fruitmanden,puzzelseneenheerlijkepaaslunch)enspontaneactiesalseen
concertindetuinontvangenombijpatiëntenenhunfamilieeenwezenlijkverschiltemakenindit
uitdagendejaar.
Doorhetontstaanvandepandemiemoestenweflexibelzijn,anderstewerkgaanenonzedoelen
bijschaven.Erkondengeenactiesenevenementendooronsenderdengeorganiseerdworden,er
zijnveelbestuursvergaderingenvanvermogensfondsen,waaraanvragenliepen,uitgesteldof
geannuleerd.Wehebbenvanafmaart2020daaromonzefocusgelegdophetveraangenamenvan
hetverblijfvanpatiënteninonzekliniek.Depandemiehadgrotegevolgenvooronzepatiëntenen
hunfamilieonderandereomdattweemaandenlanggeenbezoektoegestaanwerdindeklinieken
patiëntennietopweekendverlofmochten.

Positiefisdatdevolgendeprojectengerealiseerdenaangeschaftzijnin2020:
inrichtingLoop&BewegingsLabWestersingel,Sinterklaascadeausvoorallekinderen,Robotisch
LoopͲenbalanssysteemZeroͲGeneenduurzameScheidingswandindesporthalWestersingel.
Tevensisdefondsenwervingvoordiverseprojectengoedgekeurdenopgestart,welkein2021
wordenvoortgezet.Inonderstaandetabelwordtdaarvaneenoverzichtgegeven.

Vooruitblik2021
DeambitievanStichtingVriendenvanRijndamisomonzefondsenwervingverderte
professionaliserenenonzeprojectadministratieverbeteren.Tevenswillenweonze
naamsbekendheidvergroteninregioRijnmondonderbedrijven,serviceclubs,fondsenen
particulieredonateursenactievoerdersomzoonzewensenterealiseren.Inhetnajaarvan2020is
gestartmetderenovatievanlocatieWestersingel.Defocusvandefondsenwervingin2021zal
gerichtzijnopdefinancieringvanhetopnieuwinrichtenvandevierhuiskamersindekliniekop
locatieWestersingel.
ANBI
DeStichtingisdoordeBelastingdienstaangemerktalseenAlgemeenNutBeogendeInstelling
(ANBI).SchenkenaaneenANBIͲstichtingisonderbepaaldevoorwaardenfiscaalaftrekbaar.
Hetbestuur
Hetbestuurvandestichtingbestaatuitvijfpersonen:
ͲDrs.B.(Ben)Drentje(voorzitter),Revalidatiearts;nietpraktiserend
ͲDrs.Drs.G.J.(Bertjo)Renzenbrink,lidRaadvanBestuurRijndamRevalidatie
ͲMr.J.P.(Jolande)vanLoon,notarisPloumAdvocatenenNotarissen
ͲDr.A.M.C.(Agaath)Sluijter,StrategicAdvisorRehabilitationMedicineErasmusMC
ͲDrs.W.D.(Wouter)GrootMBA,OrganisatieͲadviseurindezorgenmanagingpartnerPublicImpact
BestuurslidMr.J.P.(Jolande)vanLoonzalper1januari2021uithetbestuurtreden.Hetbestuurzal
dezefunctieopnieuwinvullen.
Hetbestuurvergadertdriekeerperjaarenwordtindeuitvoeringvandedagelijksegangvanzaken
ondersteunddooreenfondsenwervervanafdelingMarketing&CommunicatievanRijndam
Revalidatie.

Dankwoord
StichtingVriendenvanRijndamRevalidatiezetzichmetveelenthousiasmeenplezierinvoor
innovatieverevalidatieenextravoorzieningenvooronzepatiëntenenhunfamilie.Wezijnergblij
metdesamenwerkingmetfondsen,bedrijven,leveranciers,particulierenenserviceclubs.Niet
alleenfinanciëleondersteuningisbelangrijk,ookdeaandachtenbetrokkenheidbijRijndam
Revalidatieenhaarpatiëntenhelptinpositievezin.
Sindsdeoprichtingisdaardooreengrootaantalprojectenmogelijkgemaakt.Daarzijnweals
bestuurbijzondertrotsopendankeniedereendiedaaraan–inwelkevormdanook–hebben
bijgedragen.Wehopenookin2021weeroputemogenrekenen.
BenDrentje
VoorzitterStichtingVriendenvanRijndamRevalidatie

JAARREKENING 2020

Stichting Vrienden van Rijndam Revalidatie, te Rotterdam

Balans per 31 december 2020
Activa
31-12-2020
€

(Na voorstel resultaatbestemming)

€

31-12-2019
€

€

Vlottende activa
Vorderingen
Handelsdebiteuren
Overlopende activa

135.523

750
84.876
135.523

85.626

Liquide middelen

170.134

171.257

Totaal

305.657

256.883



Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Vrienden van Rijndam Revalidatie, te Rotterdam

Passiva
31-12-2020
€

(Na voorstel resultaatbestemming)

€
Eigen vermogen
Bestemmingsreserve specifieke
projecten
Bestemmingsreserve algemene
projecten
Voortgangsreserve

31-12-2019
€

€

110.477

196.882

30.059

59.595

20.000

160.536

Kortlopende schulden
Leveranciers en handelskredieten
Overige schulden

145.121

Totaal

1

256.477

327
79
145.121

406

305.657

256.883

Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Vrienden van Rijndam Revalidatie, te Rotterdam

Staat van baten en lasten over 2020
2020
€

2019
€

Overige opbrengsten

102.169

182.786

Som der exploitatiebaten

102.169

182.786

Projectuitgaven

193.075

37.985

5.035

4.255
1.160

Som der exploitatielasten

198.110

43.400

Resultaat

-95.941

139.386

Bestemmingsreserve specifieke projecten
Bestemmingsreserve algemene projecten
Voortgangsreserve

-86.405
-29.536
20.000

196.882
59.595
-

Bestemd resultaat

-95.941

139.386

Overige bedrijfskosten
Verkoopkosten
Algemene kosten

Resultaatbestemming

1

Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Vrienden van Rijndam Revalidatie, te Rotterdam

Algemene toelichting
Naam rechtspersoon
Rechtsvorm
Zetel rechtspersoon
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Stichting Vrienden van Rijndam Revalidatie
Stichting
Rotterdam
70672385

Belangrijkste activiteiten
De activiteiten van Stichting Vrienden van Rijndam Revalidatie bestaan voornamelijk uit: het
realiseren van extra middelen om de patiënten en hun familie van Stichting Rijndam revalidatie de
meest optimale voorzieningen en faciliteiten te kunnen bieden en bij te dragen aan innovatieve
revalidatie en een gastvrij en aangenaam verblijf en het werven van financiële middelen, materialen
en arbeid bij bedrijven, particulieren, fondsen en stichtingen om dit doel te verwezenlijken.
Locatie feitelijke activiteiten
Rotterdam
Informatie met betrekking tot de continuïteit
Als gevolg van de coronacrisis zijn er gedurende 2020 minder donaties ontvangen, echter zijn
hiredoor wel meer lopende projecten gerealiseerd. In 2021 zal dit naar verwachting nog steeds zo
zijn. Omwille van de aard van de stichting is hier geen sprake van een continuïteitsrisico.
Schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen
geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn
voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.
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Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Vrienden van Rijndam Revalidatie, te Rotterdam

Grondslagen voor financiële verslaggeving
Algemeen
Algemene grondslagen
De jaarrekening is samengesteld in overeenstemming met de in Nederland van toepassing zijnde
grondslagen voor de financiële verslaggeving.
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van
het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden
activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.
Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van
het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden
activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.
Algemene grondslagen bepaling resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto omzet en alle hiermee verbonden, aan
het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor
vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in
aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking
hebben.

Grondslagen voor waardering activa
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde onder aftrek
van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid, tenzij anders vermeld.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de
vennootschap.

Grondslagen voor baten en lasten
Baten
De baten zijn bepaald op basis van de (te) ontvangen bedragen en worden verantwoord in het jaar
waarop deze betrekking hebben.
Overige bedrijfskosten
De overige bedrijfskosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar
waarop zij betrekking hebben.
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Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Vrienden van Rijndam Revalidatie, te Rotterdam

Toelichting op balans
Eigen vermogen
31-12-2020
€

31-12-2019
€

Bestemmingsreserve specifieke projecten
Bestemmingsreserve algemene projecten
Voortgangsreserve

110.477
30.059
20.000

196.882
59.595
-

Totaal

160.536

256.477
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Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Vrienden van Rijndam Revalidatie, te Rotterdam

Toelichting op staat van baten en lasten
Baten en brutomarge
2020
€

2019
€

Overige opbrengsten
Ontvangen giften

102.169

182.786

Som der exploitatiebaten

102.169

182.786

Projectuitgaven

193.075

37.985

Brutomarge (dekkingsbijdrage)

-90.906

144.801

1

Samenstellingsverklaring afgegeven

Stichting Vrienden van Rijndam Revalidatie, te Rotterdam

Overige toelichtingen
Werknemers
2020
fte

Gemiddeld aantal werknemers over periode

2019
fte

Werkzaam binnen Nederland
Werkzaam buiten Nederland

-

-

Totaal

-

-

Ondertekening
Rotterdam, 1 juni 2021
Naam

Handtekening

A.M.C. van 't Hof-Sluijter

B. Drentje

G. Renzenbrink

W. Groot
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7.990,93
2.283,16
19.939,90
11.025,52
3.896,75
2.939,00
120.000,00
25.000,00
193.075,26

Inkoop

25.035,70 €
-25.035,70 €
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Genereren
voortgangsreserve

-3.490,00 €
€
-3.645,50
-20.000,00
-320,52
-2.653,40
-60.000,00
-7.500,00
-4.046,00
-514,40
-102.169,82

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-59.595,30
145,33
-2.999,16
-39.426,00
-20.000,00
-20.000,00
-10.705,00
-6.145,00
-285,60
-91,35
-2.375,00
-60.000,00
-25.000,00
-10.000,00
-256.477,08

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

PJ999
PJ998
PJ001
PJ002
PJ003
PJ005
PJ006
PJ008
PJ009
PJ010
PJ011
PJ013
PJ015
PJ016
PJ017
PJ024
PJ026
PJ027

Projecten Algemeen, ongeoormerkt
Voortgangsreserve, bijkomende kosten en overhead
Rijndam Racers
Sinterklaascadeaus
Huiskamer Neuro 1
Scheidingswand
Beweegtuin
Kindvriendelijk loc WS
Smartdrive
Metamorfose keuken huiskamer Kind
Zandtegels
Tweede zorgrobot ZORA
ZeroG
Huiskamer DH 3
Huiskamer/Wachtkamer Kind
Looplab inrichten
OSSEO Integratiecentrum Rotterdam
Nieuwbouw loc Hazelaarweg
Totaal

Opbrengsten

Reserve per 1/1/2020

Project Projectnaam

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.035,70
5.035,70

Overige kosten

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

-30.058,67
-20.000,00
-3.500,17
-716,00
-59.426,00
-60,10
-20.000,00
-2.248,25
-91,35
-2.375,00
-7.500,00
-4.046,00
-514,40
-10.000,00
-160.535,94

Reserve per 31/12/2020

