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Aan het bestuur van
Stichting Vrienden van Ravestein
Wilhelminazijstraat 5
4194 TS Geldermalsen

Culemborg, 24 september 2019

Geacht bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot de stichting.
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OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 5.047 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van negatief € 1.468,
samengesteld.
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SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur
De jaarrekening van Stichting Vrienden van Ravestein te Geldermalsen is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de
winst-en-verliesrekening over 2018 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 in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 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 hebben wij door het lezen van de jaarrekening
globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Vrienden
van Ravestein. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat
stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de
jaarrekening.
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 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.
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Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Met vriendelijke groet,
Stouten en Wijnen B.V.

J. Stouten
Accountant-Administratieconsulent
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JAARVERSLAG BESTUUR

Gelukkig oud worden en zijn… dat wil toch iedereen!

Het jaar 2018 heeft in het teken gestaan van organisatorische wijzigingen binnen Ravestein.
Als gevolg van de nieuwe organisatie structuur is de functie locatiemanager komen te vervallen. Ravestein
nam in januari afscheid van Wim van Sijll, die vele jaren als locatiemanager gefunctioneerd heeft. Voor de
Vrienden betekende dit ook nieuwe gesprekpartners die namens Ravestein de wensen en behoeftes
overbrachten. Er zijn twee zorgmanagers aangesteld die namens Ravestein de contacten onderhouden met
de Vrienden. Samen met hen, onze bedrijfsvrienden en donateurs hebben wij een aantal mooie projecten
kunnen verzorgen.
In juni hebben we het project "Eigen voordeur" officieel overhandigd en hierbij ook alle bedrijfsvrienden
en donateurs uitgenodigd. Bij dit project zijn een tiental deuren voorzien van een unieke print, waardoor de
gang met alle deuren er een stuk minder saai uitziet. Voor bewoners met dementie klachten is het vinden
van de eigen kamer, dankzij deze prints ook een stuk eenvoudiger.
In oktober hebben de Vrienden een mobiele keuken overhandigd aan de bewoners van Ravestein. Deze
keuken is gebouwd door een lokale ondernemer zodat we binnen het gestelde budget konden blijven.
Met een kleine financiële ondersteuning hebben we een knutselmiddag ondersteund. Deze middag is
georganiseerd door leerlingen van Havo 5 van Lek en Linge uit Culemborg. Zij hebben samen met
leerlingen van basisschool de Morgenster en 34 bewoners van Ravestein geknutseld.
Begin november hebben wij samen met het team van Ravestein de jaarlijkse braderie georganiseerd.
Ondanks de tegenvallende opbrengst was het een geslaagd evenement voor de bewoners.
Er zijn dit jaar ook weer veel exposities geweest van kunstenaars uit de regio, maar ook daarbuiten. De
exposities zijn waar mogelijk ook in de lokale media aangekondigd.
Het aantal bedrijfsvrienden is stabiel gebleven in 2018.
2019 beloofd een spannend jaar te worden. Dit keer geen organisatorische wijzigingen. Er staan een aantal
verbouwingen gepland op de locatie Ravestein. Onder andere de het restaurant en afdeling De Horst
worden verbouwd en opgeknapt.

Derk van den Haak
Voorzitter Vrienden van Ravestein
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)
31 december
2018

31 december
2017

€

€

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen

(1)

Overige vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

(2)

404

16

4.643

6.499

5.047

6.515

5.047

6.515

5.047

6.515

PASSIVA
Stichtingsvermogen
Exploitatie-overschot

(3)
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

2018
€

Ontvangen giften

2017
€

€

€

(4)

4.074

12.246

(5)

5.399

13.245

-1.325

-999

-143
-

-115
-

-1.468

-1.114

Kosten
Beheerskosten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
.
Resultaat

(6)
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN
Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan
de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in
mindering gebracht. 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.
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen
Het exploitatie-overschot wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen giften en alle hiermee
verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De baten en lasten worden bepaald
met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Exploitatie-tekorten welke hun oosprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra
deze voorzienbaar zijn.

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het
verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.
Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze
voorzienbaar zijn.

Ontvangen giften
Deze post betreft de van derden ontvangen bedragen ter verwezenlijking van het doel van de Stichting.
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de
koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
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Financiële baten en lasten
De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
1. Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa
31-12-2018

31-12-2017

€

€

Overlopende activa
Rente
Nog te ontvangen opbrengst braderie

16
388

16
-

404

16

142
4.501

1.499
5.000

4.643

6.499

2. Liquide middelen
Rabobank 3131.47.019
Rabobank BedrijfsTeleRekening 3284.827.498
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PASSIVA
3. Stichtingsvermogen
2018

2017

€

€

Exploitatie-overschot
Stand per 1 januari
Exploitatiesaldo
Stand per 31 december

6.515

7.629

6.515
-1.468

7.629
-1.114

5.047

6.515
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
2018

2017

€

€

4. Ontvangen giften
Giften Stouten & Wijnen
Giften ING Nederland fonds
Opbrengst braderie
Overige giften

750
314
3.010

750
5.000
893
5.603

4.074

12.246

750
10
4.064
457
118

750
10
12.397
88

5.399

13.245

1
-144

16
-131

-143

-115

1

16

-144

-131

Beheerskosten
5. Beheerskosten
Accountantskosten
Donaties
Aanschaf middelen voor bewoners
Drukwerk
Overige algemene kosten

6. Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rente-opbrengst Rabobank BedrijfsTeleRekening
Rentelasten en soortgelijke kosten
Kosten rekening-courant Rabobank
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Stichting Vrienden van Ravestein te Geldermalsen
OVERIGE GEGEVENS
Accountantsverklaring ex-artikel 392 lid 1a Titel 9 Boek 2 BW
De stichting is op grond van artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW vrijgesteld van accountantsonderzoek en
van de accountantsverklaring ex-artikel 393 lid 5 Titel 9 Boek 2 BW.

Ondertekening jaarrekening door bestuur

(D. van den Haak)
Voorzitter

(M.G.L. Lambregts)
Penningmeester

(W. Janssen van Doorn)
Secretaris
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