STICHTING “VRIENDEN VAN DE BILTHUYSEN”
BILTHOVEN
JAARREKENING 2020

Mailadres
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Rabobankrekening: NL26 RABO 0378 3593 39
ANBI-status
Donaties; zie bijlage
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Jaarverslag 2020

Paasattentie voor De Bilthuysen
De Stichting Vrienden van De Bilthuysen heeft vlak voor Pasen aan alle
bewoners en zorgmedewerkers een Fairtrade attentie (Tony’s Chocolonely)
gegeven. Totaal gaat dan om zo’n 450 mensen in de locaties De Rinnebeek,
Weltevreden, De Biltse Hof, De Bremhorst en De Koperwiek.
De Stichting heeft op deze manier aan al deze mensen te kennen gegeven dat
er aan hen wordt gedacht in deze bijzondere tijden.

Ambius
Middels ‘Ambius’ experts in sfeerbeleving, zoals zij zelf op hun website vermelden, draagt de Stichting
(financieel) bij aan een goede leefomgeving. Het hebben van mooie planten in het interieur betekent veel
meer dan alleen een verfraaiing van uw werkomgeving. Beplanting zorgt voor een betere luchtkwaliteit, heeft
een positief effect op de geluidsdemping en komt bovendien de luchtvochtigheid ten goede door de
verdamping van water. Dankzij de werkzame eigenschappen van de beplanting neemt de concentratie
schadelijke stoffen af. Zo zorgt interieurbeplanting voor een optimalere werk-, leef- en herstelomgeving.

Muziek in huis
De Stichting Muziek in Huis organiseert professionele kamermuziekconcerten voor kwetsbare ouderen en
levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van leven van ouderen en zieken. Verreweg de meeste concerten
vinden plaats in zorgcentra. Het gaat dan om concertseries op meer dan 160 locaties, verspreid over heel
Nederland.
In de Biltse Hof vonden de concerten plaats op:
13 januari
17 februari
23 maart
27 juli
24 augustus
28 september
20 april
4 mei
29 juni
26 oktober
In de Biltse Hof worden optredens verzorgd in het kader van het project “Muziek in huis”. Deze optredens
worden betaald door de Stichting Vrienden van De Bilthuysen.
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Bestuur en vergaderingen
Het bestuur van de Stichting bestaat uit;
P.C.B. Drost
voorzitter
T.N. Klomparends
penningmeester
L.M. Dam-Muller
secretaris
A.C.A.M. van Zijl
R.G.K. Huibregtsen
Er is in 2020 één bestuursvergadering geweest. Tijdens deze vergadering is de jaarrekening 2019 vastgesteld.
Ook is het vernieuwde beleidsplan vastgesteld.
Naar aanleiding van een notitie vermogensbeheer is, na een gedegen discussie een beleggingsplan vastgesteld.
Naar aanleiding van de notitie vermogensbeheer wordt, na een gedegen discussie, besloten:
- Maximaal € 100.000,-- zéér defensief te beleggen en
- Maximaal € 100.000,-- defensief te beleggen.
Eind 2020 bleek de optie ‘zeer defensief beleggen’ niet meer mogelijk.
Verder zijn er geen fysieke vergadering geweest. Verdere overleggen vonden telefonisch en per mail plaats. Zo
is ook het besluit over de beleggingen tot stand gekomen.

Financiën
De rentevergoeding op banksaldi en uitstaande deposito’s is in 2020 volledig afgeschaft. In 2021 zal er, vanaf
een saldo van € 250.000,- zelfs rente moeten worden betaald. De verwachting is dat dit een percentage is van
0,5%.
Voor de Stichting betekent dit dat er geen rente-inkomsten meer zullen zijn. Het bestuur is daarom op zoek
gegaan naar andere mogelijkheden. Mede op advies van de huisbankier is een deel van de financiële middelen
belegd. Daarnaast is een deel van het saldo (€ 250.000,-) overgeboekt van de rekening-courant naar de
rekening courant Rabo bonusrekening.
Per 16 januari 2021 is de stand van de diverse rekeningen als volgt:
Stand per 16 januari 2021
NL26 RABO 0378 3593 39
rekening courant
NL75 RABO 3083 4535 23
BedrijfsBonusRekening
rekening 36273481
beleggingsportefeuille

249.348,62
472.164,20
50.277,91
771.790,73

Afgesproken is met de Rabobank dat er maandelijks € 25.000,- (en dat vier keer) wordt ingelegd. Er is nu twee
keer € 25.000,- ingelegd.
Op de BedrijfsBonusRekening ontvangen we dus geen rente maar moeten we, vanaf een saldo van € 250.000,-,
rente gaan betalen (0,5%). Op jaarbasis zijn de rentekosten dan ongeveer € 860,-.
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STICHTING “VRIENDEN VAN DE BILTHUYSEN”
BILTHOVEN
JAARREKENING 2020
Balans
BALANS per 31 december
2020
2019
€
€
Passiva
Stamvermogen
Algemene reserve
2,51
19,84 Reserve Psychogeriatrie
Fonds Rinnebeek

Activa
Nog te ontvangen:
Rabobank, rente

Tegoeden Rabobank :
- Rekening-courant
- Bedrijfsbonusrekening

752.161,69
- Rabobank beleggersrekening25.000,00

Totaal activa

777.164,20

2020
€

2019
€

688.717,00
12.993,05
69.002,87
800,00

688.717,00
23.296,87
74.905,91
800,00

Nog te betalen:
644,64 Ontvangsten UIT-bureau
787.096,42 Rabobank, kosten 4e kw.
17,08
De Bilthuysen voorgeschoten:
- 'Muziek in huis'
2.975,70
- 'Ambius'
2.658,50
787.760,90 Totaal passiva

777.164,20

41,12

787.760,90

Exploitatierekening
EXPLOITATIEREKENING

2020
2020
Vrienden
van De
Psychogeria
Bilthuysen
trie

2020

2019

Totaal

Totaal

Baten
Schenkingen en donaties
Rente Rabobank

35,00
32,69

Totaal baten
Lasten
Projecten
- Muziek in huis
- Ambius
Attentie ivm Covid-19
Algemene kosten
Totaal lasten

67,69

7.023,77
2.560,00
787,74
10.371,51

resultaat

-10.303,82

35,00
32,69

150,00
1.879,08

67,69

2.029,08

5.903,04

5.903,04
7.023,77
2.560,00
787,74
16.274,55

2.164,32
448,88
862,77
3.475,97

-5.903,04

-16.206,86

-1.446,89

-

5.903,04
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STICHTING “VRIENDEN VAN DE BILTHUYSEN”
BILTHOVEN
JAARREKENING 2020
Toelichting op de balans
Activa
2020
Rabobank rek ening courant
Rabobank bonusrekening

NL26 RABO 0378 3593 39
NL75 RABO 3083 4535 23

- Rabobank beleggersrekening

2019
-

752.161,69

644,64
787.096,42

25.000,00
777.161,69

787.741,06

Met ingang van 1 januari 2021 is de rente 0,5% negatief vanaf een saldo
van € 250,000,-. Per 10 januari 2021 is er € 250,000,- overgeboekt
naar de rekening courant
NL26 RABO 0378 3593 39
Per half december 2020 wordt er in vier maandelijkse trances € 25.000,- belegd
bij de Rabobank. Waarde per 31 december 2020 is € 25.072,28

2020
Algemene reserve
Saldo per 1 januari
resultaat
Beschikbaar per 31 december

23.296,87
-10.303,82
12.993,05

2019

22.579,44
717,43
23.296,87

Het stamvermogen is verkregen b ij notariële akte d.d. 19 decemb er 2008.
Hierb ij is onder andere b epaald dat het stamvermogen niet anders mag
worden b esteed dan met een gekwalificeerd b estuursb esluit.

2020
Reserve Psychogeriatrie
Beschikbaar per 1 januari
resultaat
Ontvangen legaat
Beschikbaar per 31 december

74.905,91
-5.903,04
69.002,87

2019
77.070,23
2.164,32
74.905,91

De stichting “Vrienden van De Biltse Hof” heeft haar activiteiten b eëindigd.
Het nog b eschikb are vermogen zal specifiek worden b esteed ten b ehoeve
van de psychogeriatrische cliënten

2020
Fonds Rinnebeek
Beschikbaar per 1 januari voor muziekoptredens in tehuis
Er zijn bij de stichting geen optredens aangemeld.

800,00

2019
800,00
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Toelichting op de exploitatierekening
Baten
2020

2019

Schenk ingen algemeen
Deze baten betreffen:
- giften en donaties

35,00

150,00

Totaal

35,00

150,00

Lasten
2020
Algemeen
Attentie nav Covid-19
Kosten 'Muziek in huis'
Ambius
Totaal

2.560,00
5.903,04
7.023,77
15.486,81

2019

2.164,32
448,88
2.164,32

Voor het verpleeg-en reactiveringcentrum De Biltse Hof zijn negen
optredens in het kader van het project "Muziek in huis" betaald
Algemene k osten
Afscheidsdiner
KvK
Bestuursaansprakelijkheidsverzekering verzekering
Bankkosten
Totaal

2020

Batig exploitatiesaldo

2020

Het exploitatiesaldo is als volgt verdeeld:
Ten laste/gunste van de algemene reserve

Af: Kosten “Muziek in huis”
Ten laste/gunste van Psychogeriatrie
Totaal

78,65
520,30
188,79
787,74

2019
150,25
526,35
186,17
862,77
2019

10.303,82

-3.611,21

5.903,04
5.903,04

2.164,32
2.164,32

-16.206,86

-1.446,89

Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d.
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Bijlage
Stichting Vrienden van De Bilthuysen

Machtigingsformulier schenkingsovereenkomst
Naam: ___________________________________________________
Straat en huisnummer: ______________________________________
Postcode en plaats:_________________________________________
e-mail: ___________________________________________________
Telefoonnummer: __________________________________________
Rekeningnummer (IBAN): ____________________________________
Ja ik ondersteun Stichting Vrienden van De Bilthuysen en doneer hiervoor €.
Ik wil mijn bijdrage als volgt voldoen
O Eenmalig
O In vijf jaarlijkse termijnen
O maandelijks gedurende vijf jaar

Hoe wilt u de bijdrage voldoen
O Ik ga er mee akkoord dat de donatie automatisch van mijn rekening wordt afgeschreven.
O Ik maak zelf de bijdrage over
op het rekeningnummer van de Stichting Vrienden van De Bilthuysen
NL26 RABO 0378 3593 39

Opmerking

Plaats en datum
Handtekening
U kunt dit formulier mailen naar vriendenvandebilthuysen@gmail.com
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