
 

 

  

Net dat beetje meer 

 

Jaarverslag 2020 

Fonds Familie in de Buurt 



Fonds Familie in de Buurt 1 

 

Fonds Familie in de Buurt     |     Jaarverslag 2020 

 

Inhoudsopgave 

 

Bestuursverslag 2020 2 

Balans per 31 december 2020 5 

Staat van baten en lasten over 2020 6 

Grondslagen 7 

Toelichting op de balans per 31 december 2020 9 

Toelichting op de staat van baten en lasten 2020 10 

Bijlage 12 

  



Fonds Familie in de Buurt 2 

 

Fonds Familie in de Buurt     |     Jaarverslag 2020 

 

 

Bestuursverslag 2020 
 

Algemeen 

De Stichting Fonds Familie in de Buurt is door het UMCG op 31 augustus 2006 opgericht om families van 

ernstig zieke patiënten – indien nodig – financieel te ondersteunen bij reis- en verblijfkosten. 

 

Bestuur 

 Functie Aangetreden 

De heer W. de Kok Voorzitter 1 maart 2016 

Mevrouw G.J.M. Scholten Vicevoorzitter 1 augustus 2017 

De heer C. Bus Penningmeester 1 januari 2019 

Mevrouw B.M.B. Gruppen Secretaris 1 januari 2019 

Mevrouw T.M. Stellingsma Bestuurslid 19 februari 2015 

 

Er hebben in 2020 geen veranderingen plaatsgevonden in de bezetting van het bestuur. 

Geen van de bestuursleden ontvangt enige vorm van bezoldiging. De bestuursleden worden benoemd voor een 

periode van 4 jaar en zijn maximaal eenmaal voor een zelfde periode herkiesbaar. Geen van de bestuursleden 

bekleedt nevenfuncties, die tot een belangenverstrengeling als bestuurder van de stichting aanleiding kunnen 

geven. 

Management 

Het dagelijks management wordt uitgevoerd het management team bestaand uit mevrouw A. Tjassing, 

algemeen manager en  mevrouw C. Davelaar en mevrouw M. Musiwa-van Wijk, managers vrijwilligerszaken. 

Het MT wordt ondersteund door management assistente  mevrouw H. Nijenhuis. 

Governance 

Juridisch, bestuurlijk en organisatorisch is Stichting Fonds Familie in de Buurt een zelfstandige 

Stichting met een eigen Bestuur welke geen verbonden partij vormen met UMCG, danwel met Stichting 

Vrijwilligers & Vrienden UMCG. 

ANBI-status 

Aan de Stichting is op 1 januari 2008 de zogeheten ANBI-status verleend door de belastingautoriteiten. 

Als uitvloeisel, zijn legaten, donaties en verstrekkingen in natura vrijgesteld van schenkingen 

erfbelasting en aftrekbaar in inkomsten- en vennootschapsbelasting. 

Risico's en onzekerheden 

Familie's kunnen aanspraak maken op bijdrage in de reis- en verblijfskosten. Hiertoe verstrekt het fonds 

familie in de buurt een vergoeding. De aanvragen worden beoordeeld door het Medisch Maatschappelijk 

Werk van het UMCG. Daarbij let men op de volgende punten: 

* de medische/sociale noodzaak van aanwezigheid van de aanvrager wordt door de zorgverleners 

onderschreven; 

* de aanvrager kan aantonen dat hij of zij onvoldoende eigen draagkracht heeft; 

* er zijn geen andere bronnen (bijvoorbeeld verzekering, bijzondere bijstand) waaruit vergoeding 

mogelijk is; 

* de kosten zijn aantoonbaar gerelateerd aan het verblijf bij de patiënt in het UMCG. 

De Stichting keert nooit meer vergoedingen uit dan er in de bestemmingsreserve aanwezige gelden. 

Derhalve zijn risico's voor de stichting te verwaarlozen. 
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Werkwijze 

De begeleidend maatschappelijk werker helpt aanvrager het aanvraagformulier voor Fonds Familie in de Buurt 

in te vullen. Het ingevulde aanvraagformulier met bijlagen worden door de begeleidende maatschappelijk 

werker  naar de portefeuillehouder van het medisch maatschappelijk werk voor Fonds Familie in de Buurt 

gebracht en wordt mondeling toegelicht. De portefeuillehouder beoordeelt, samen met het hoofd geestelijke 

verzorging, de aanvraag aan de hand van onderstaande criteria. 

Stichting Fonds Familie in de Buurt keert de aanvrager bij een positieve beoordeling een vergoeding uit. De 

betaling en administratie wordt uitgevoerd door Stichting Vrijwilligers & Vrienden UMCG. 

Criteria:  

• De aanvraag wordt beoordeeld op onderstaande criteria:  

• Alleen aanvragen van patiënten/familie met een inkomen niet hoger dan twee maal bijstandsniveau.  

• Met een limiet van € 1.000 per aanvraag. 

• De medische/sociale noodzaak van aanwezigheid van de aanvrager wordt door de zorgverleners 

onderschreven 

• De aanvrager kan aantonen dat hij of zij onvoldoende eigen draagkracht heeft 

• Er zijn geen andere bronnen (bijvoorbeeld verzekering, bijzondere bijstand) waaruit vergoeding 

mogelijk is 

• De kosten zijn aantoonbaar gerelateerd aan het verblijf bij de patiënt in het UMCG 

Draagkrachtberekening 

Als de aanvraag voldoet aan de criteria, dan zal de draagkracht worden berekend, aan de hand van het 

ingevulde inkomensformulier.  

• Voor mensen met een inkomen op bijstandsniveau is de draagkracht 0  

• Voor inkomens tot anderhalf maal het bijstandsniveau is de draagkracht 35% van het meerdere 

• Voor inkomens tot tweemaal het bijstandsniveau is de eigen draagkracht 50% van het meerdere 

Hierbij wordt rekening gehouden met individuele omstandigheden. Bij het bepalen van de draagkracht wordt 

rekening gehouden met andere extra lasten door de ziekte. 

Als er vanuit andere instanties mogelijkheden zijn tot vergoeding, wordt gekeken, welke dat zijn en hoe zich dat 

verhoudt tot het te betalen bedrag door het fonds Familie in de Buurt.   

Reiskosten: 

Dit is van toepassing als er geen andere voorliggende voorziening is die vergoeding geeft. Voor de berekening 

van het aantal kilometers wordt gebruik gemaakt van een vaste routeplanner. Kilometervergoeding is gelijk aan 

die van de belastingdienst, momenteel € 0,19. 

Als mensen in aanmerking komen voor vergoeding in de reiskosten en men reist met eigen auto, dan is er ook 

de mogelijkheid tot het vergoeden van parkeerkaarten. 

 

Stand van zaken eind 2020 

In 2020 is er drie keer (2019: negen keer) een beroep gedaan op de stichting. Het totaalbedrag van de 

verstrekte bijdragen ad € 2.000 is gedaald met € 5.230 ten opzichte van 2019. De ontvangen 

donaties voor reis- en verblijfskosten waren in 2020 €2.052. 

De staat van baten en lasten sluit in 2020 met een saldo van € 237. Het vermogen van de stichting is in 

het verslagjaar derhalve gedaald met € 237. Het vermogen is toereikend om de komende drie á vier 

jaren, conform de statuten, bijdragen te kunnen blijven verlenen. 

De vergoeding voor het verblijf in het familiehuis is opgenomen in de basisverzekering. Deze tegemoetkoming 

zal niet meer door Fonds Familie in de Buurt worden uitgekeerd. 

 

Verwachtingen 

Er staat naar verwachting nog genoeg geld op de rekening om de komende jaren te kunnen voldoen aan de 

vraag voor reis- en verblijfkosten. 
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Staat van baten en lasten over 2020 
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Grondslagen 

 

Algemeen 

Activiteiten 

De doelstelling van Stichting Fonds Familie in de Buurt betreft het financieel ondersteunen van familie's van 

ernstig zieke patiënten die zelf niet draagkrachtig genoeg zijn om de reis- en verblijfskosten te kunnen dragen. 

Daarnaast is er een financieel ondersteuning voor familie's die niet draagkrachtig genoeg zijn om de 

verblijfkosten te dragen om in het familie de Boer huis verblijven. 

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister 

Stichting Fonds Familie in de Buurt is opgericht op 31 augustus 2006. De Stichting is feitelijk gevestigd 

Hanzeplein 1 9713 GZ te Groningen en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 02095222. 

ANBI-status 

Aan de Stichting is per 1 januari 2008 voor onbepaalde tijd de zogeheten ANBI-status verleend door de 

belastingautoriteiten. Als uitvloeisel, zijn legaten, donaties en verstrekkingen in natura vrijgesteld van 

schenking- en erfbelasting en aftrekbaar in inkomsten- en vennootschapsbelasting. 

 

Vergelijkende cijfers voorgaand boekjaar 

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van 

vorig jaar. De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor 

vergelijkingsdoeleinden aangepast. 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de richtlijn "Fondsenwervende instellingen" (RJ650). 

 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische 

kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de 

activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun 

oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van 

de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Continuïteit 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

 

Schattingswijzigingen 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de directie van 

Stichting Fonds Familie in de Buurt zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor 

de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 2 BW 

vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende 

veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 

beoordeling van de vorderingen. 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Eigen vermogen 

Financiële instrumenten die de juridische vorm hebben van eigenvermogensinstrumenten worden 

gepresenteerd onder het eigen vermogen. Uitkeringen aan houders van deze instrumenten worden in 

mindering van het eigen vermogen gebracht na aftrek van eventueel hiermee verband houdend voordeel uit 

hoofde van belasting naar de winst.  

Langlopende en kortlopende schulden 

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden bij eerste verwerking 

gewaardeerd tegen reële waarde. Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs 

op basis van de effectieverentemethode. Indien er geen sprake is van agio of disagio of transactiekosten is de 

geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten uit fondswerving en de kosten en andere 

lasten over het jaar. 

Baten  

Baten worden toegerekend aan het jaar waarop deze formeel zijn toegezegd of de prestatie is geleverd, tenzij 

deze 1:1 toerekenbaar zijn aan een actie of event in een ander jaar. Voor zover op het moment van formele 

toezegging nog geen betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de omvang, worden baten verantwoord 

naar rato van ontvangst. 

Lasten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 

hebben. Kosten worden toegerekend aan de doelstelling, fondswerving en beheer & administratie.  
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Toelichting op de balans per 31 december 2020 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2020 
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Overige toelichtingen 

 

Personeel 

In 2020 had de stichting (evenals in 2019) geen werknemers in dienst. 

 

Bezoldiging van bestuurders 

De bestuurders van de Stichting Fonds Familie in de Buurt zijn onbezoldigd en krijgen geen 

onkostenvergoeding. 

 

ANBI status 

Stichting Fonds Familie in de Buurt heeft de ANBI status verkregen op 1 januari 2008 voor onbepaalde tijd. 

 

Ondertekening jaarrekening 

 

Groningen 28 mei 2021 

 

Namens het bestuur: 

 

 

 

 

 

Dhr. W. de Kok     Dhr. C. Bus 

Voorzitter     Penningmeester 
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Bijlage  

 

Bijlagen 
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Bijlage 1 
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Bijlage 2 

 

 

 

 


