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Bestuursverslag Stichting Invitee 2017 

Algemene informatie 

Stichting Inloophuis Veenendaal is opgericht op 18 augustus 2014. In april 2018 is de naam 

gewijzigd in Stichting Invitee (vanaf nu ‘Invitee’). 

Onze missie 

Iedereen in Veenendaal die direct of indirect met kanker te maken heeft zich gesteund laten 

voelen in het (her)vinden van de balans in het leven. 

Onze visie 

Voor hen die met kanker in aanraking zijn gekomen willen we een plek in Veenendaal bieden 

waar je mens kan zijn en waar warmte, aandacht, kennis en informatie wordt geboden. 

Risico’s en onzekerheden 

Gezien de fase waarin de stichting verkeert worden geen belangrijke risico’s onderkend. De 

prioriteit is niet langer op het vinden van permanente huisvesting gericht. Het risico dat hieruit 

voortvloeit, is dat geoormerkte subsidies die zijn ontvangen van KWF en IPSO mogelijk 

terugbetaald moeten worden. Indien het Inloophuis deze ontvangen subsidies zou moeten 

terugbetalen, vormt dit geen gevaar voor de liquiditeit. Daarnaast is Invitee geen 

verplichtingen aangegaan. Er is in 2017 geen structurele inkomstenstroom. Het bestuur 

initieert daarom alleen activiteiten die met de beschikbare middelen mogelijk zijn. 

Informatie over de activiteiten en de financiële positie (doelrealisatie) 

In de loop van 2017 is het aantal activiteiten aan de doelgroep geleidelijk uitgebreid. De 

volgende activiteiten hebben plaatsgevonden:  

 Voorjaarstaart maken bij Valentino Flowershop was een eenmalig evenement in 

januari. 

 Creatief Atelier: Onder leiding van Ine van de Velde kunnen mensen aan de slag met 

allerlei creatieve zaken zoals tekenen en schilderen. Het Creatief Atelier werd in 2016 

vanaf februari 36 keer gehouden, waar gemiddeld 2 mensen per ochtend aan 

deelnamen. 

 Zingen voor je leven: In 2016 werd onder de afwisselende leiding van Miriam Drost 

en Ronald Naar 16 zangsessies gehouden, waar gemiddeld 5 mensen per ochtend aan 

deelnamen. 

 Elke maand sinds april 2017 een koffiemiddag bij Slik. Dit vind plaats de laatste 

maandag van de maand. Waarbij gemiddeld 20 deelnemers aanwezig zijn. 

Financieel beleid 

Invitee heeft in 2017 nog geen gestructureerde fondsenwerving. De middelen die van 

particulieren, bedrijven en overheden worden verkregen zijn op dit moment toereikend om de 

doelstelling te realiseren.  
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De liquide middelen worden aangehouden voor directe aanwending in het kader van de 

doelstelling. Inmiddels organiseert Invitee ongeveer 10 activiteiten per maand die uit de 

beschikbare middelen bekostigd worden. Tevens zijn de middelen benodigd voor de 

bedrijfsvoering. Het bestuur streeft ernaar de uitgaven voor de bedrijfsvoering tot een 

minimum te beperken. 

Informatie over het bestuur 

Het bestuur van het Invitee bestaat uit minstens drie onbezoldigde bestuurders. De bestuurders 

worden benoemd voor de periode van drie jaar en kunnen geschorst worden door het bestuur. 

Het bestuur en het initiatiefteam van het Invitee kwamen elke maand voor een vergadering 

bijeen. De leden van het bestuur hadden geen nevenfuncties die relevant waren om in het 

verslag benoemd te worden. 

Door verschillende mutaties in 2017 heeft het bestuur uit de volgende personen bestaan: 

Ruud Lieberwerth – voorzitter vanaf 15 augustus 2016 tot 1 mei 2017 

Thomas Baerends – voorzitter vanaf 1 mei 2017 

Vacature – secretaris. Deze vacature is per 16 januari 2018 ingevuld door Fàbian van 

Voskuilen 

Gerard Kuipers – penningmeester tot 1 mei 2017 

Pieter van Loon – penningmeester vanaf 1 mei 2017 

Daarnaast is het bestuur in januari 2018 versterkt met Monique Struijk, Janine van Soest en 

Hetty van den Berg.  

Communicatie met belanghebbenden 

De communicatie richt zich ik hoofdzaak op de doelgroep. Hiertoe is in de loop van 2017 een 

Facebook-pagina beschikbaar gekomen, waar informatie wordt verstrekt. Inmiddels zijn 

ongeveer 500 belanghebbenden via Facebook aan Invitee verbonden. 

Met de naamswijziging is ook de website opnieuw vormgegeven: stichtinginvitee.nl. De 

website informeert de doelgroep onder meer over de activiteiten die worden georganiseerd. 

Gemeente Veenendaal/Stichting Vitras/overig 

Verwachte gang van zaken 

In 2016 is door de mutaties in het bestuur vooral gekeken naar het bestaansrecht van het 

Inloophuis Veenendaal. Het vinden van permanente huisvesting was geen prioriteit meer, 

maar wel het verder ontwikkelen en promoten van bestaande en nieuwe activiteiten. Hiervoor 

zijn diverse gesprekken gevoerd met o.a. enkele bestuursleden van de Samenloop voor Hoop 

in Veenendaal. Het resultaat hiervan is dat uit deze kern in 2017 een nieuw bestuur voor het 

Inloophuis Veenendaal gevormd gaat worden die bestaande ideeën en nieuwe initiatieven 

verder gaat vormgeven en uitvoeren.  

Het bestuur bedankt van harte alle vrijwilligers die geholpen hebben de doelstelling van 

Invitee te verwezenlijken.  

Veenendaal, 31 mei 2018 Het Bestuur 
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Balans per 31 december 2017 

(na resultaatbestemming)     31.12.2017    31.12.2016 

     €    € 

ACTIVA          

          

Vlottende activa          

          

Vorderingen en overlopende 

activa   10.097    287   

Liquide middelen   66.301    65.070   

         65.357 

     76.398    65.357 

          

PASSIVA          

          

Reserves en fondsen          

Bestemmingsreserves   10.000    0   

Overige reserves   40.016    41.232   

     50.016    41.232 

          

Bestemmingsfonds     23.135    21.400 

     73.151    62.632 

          

Kortlopende schulden en 

overlopende passiva     3.247    2.725 

     76.398    65.357 
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Staat van baten en lasten over 2017 

     2017  

Begroting 

2017  2016 

     €  €  € 

BATEN          

Baten van particulieren     -    445 

Baten van bedrijven     259    280 

Baten van subsidies van 

overheden     4.810    2.865 

Baten van andere organisaties 

zonder winststreven         - 

     5.069    3.590 

baten          

Baten als tegenprestatie van 

levering goederen     300    - 

Overige baten         - 

Som van de baten     5.369  p.m.  3.590 

          

LASTEN          

Bestedingen aan de doelstelling          

Kosten creatief atelier     1.514    2.946 

Kosten ‘zingen voor je leven’     3.045    1.820 

Kosten ‘koffie middag’     1.046    - 

Kosten andere doelstellingen     37    - 

     5.642    4.766 

          

Wervingskosten     -    966 

          

Beheer en administratie     938    791 

          

Som van de lasten     6.580  p.m.  6.523 

          
Saldo voor financiële baten en 

lasten     -1.211    -2.933 

Saldo financiële baten en lasten     -5    550 

SALDO VAN BATEN EN 

LASTEN     -1.216  p.m.  -2.383 
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Toelichting 

Algemeen 

Activiteiten 

Stichting Inloophuis Veenendaal, statutair en feitelijk gevestigd te Veenendaal, Bergweg 88, KvK-

nummer 61278130, is opgericht op 18 augustus 2014. In april 2018 is de naam gewijzigd in 

Stichting Invitee. 

Voor dit boekjaar is vanwege de beperkte omvang van de activiteiten en de beperkte lasten geen 

begroting opgesteld. 

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de richtlijn RJk C2 ‘Kleine fondsenwervende 

instellingen’ zoals die geldt per 1 januari 2017. De vergelijkende cijfers zijn hierop aangepast. Dit 

heeft geen invloed op de reserves en fondsen of het saldo van baten en lasten. 

Stichting Invitee is gericht op iedereen in Veenendaal die direct of indirect met kanker te maken 

heeft. Die mensen willen we zich gesteund laten voelen in het (her)vinden van de balans in het 

leven. We willen een plek in Veenendaal bieden waar je mens kan zijn en waar warmte, aandacht, 

kennis en informatie wordt geboden. 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van art. 2:10 BW en van RJk C2 ‘Kleine 

fondsenwervende instellingen’. 

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

historische kosten, tenzij anders vermeld. 

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. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva  

Vorderingen 

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 mogelijke verliezen als 

gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op 

basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije 

beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. 
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Bestemmingsreserve 

De bestemmingsreserve wordt door het bestuur gevormd ten behoeve van het realiseren van een 

speciaal doel. 

Overige reserves 

De overige reserves zijn volledig beschikbaar voor het algemene doel van de stichting. 

Bestemmingsfonds 

Een bestemmingsfonds betreft van derden verkregen middelen waarvoor deze derden een specifieke 

besteding hebben gegeven. 

Kortlopende schulden 

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde 

en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Baten 

Giften van een zaak in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde in Nederland. Giften 

bestaande uit diensten worden alleen financieel verantwoord wanneer dit op geld waardeerbare 

diensten van derden betreft. Diensten die door vrijwilligers worden geleverd worden niet in de staat 

van baten en lasten verantwoord. 

Baten van particulieren en bedrijven 

Dit betreft de door de stichting in het boekjaar gerealiseerde bijdragen van particulieren resp. 

bedrijven uit onder meer donaties en giften, nalatenschappen en overige baten. 

Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan 

worden vastgesteld. Voorschotten worden verwerkt in het boekjaar waarin ze worden verkregen. 

Baten van subsidies van overheden 

Dit betreft subsidies die zijn verkregen van een overheid, danwel van subsidies die onder dezelfde 

voorwaarden zijn verdeeld en toegewezen via een andere organisatie van een overheid. 

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten 

Dit betreft de brutowinst uit de verkoop van de betreffende goederen. De brutowinst betreft de 

opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen onder aftrek van kortingen en is verminderd 

met de inkoopwaarde van deze goederen. 

Daarnaast betreft dit eigen bijdragen die in het kader van de uitvoering van de doelstelling zijn 

voldaan door personen die tot de doelgroep behoren 

Bestedingen aan de doelstelling 

De bestedingen aan de doelstelling betreft de lasten die zijn besteed aan de diverse activiteiten. 
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Wervingskosten  

Dit betreft alle kosten van activiteiten om betrokkenen en belangstellenden te bewegen geld te 

geven aan een of meer doelstellingen van Invitee. 

Kosten van beheer en administratie 

Dit betreft de kosten die Invitee maakt in het kader van de (interne) beheersing en 

administratievoering. 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans  

Vorderingen en overlopende activa 

 31-12-2017  31-12-2016 

 €  € 

    

KWF inzake Samenloop 2017  10.000  - 

Overige vorderingen 97  287 

 10.097  287 

Van het totaal van de vorderingen en de overlopende activa heeft geen van de posten een resterende 

looptijd langer dan 1 jaar. 

De overige vorderingen betreffen te ontvangen rente. 

Liquide middelen 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan Invitee. 

Eigen vermogen 

Continuïteitsreserve  

Het bestuur beoogt een reserve aan te houden welke voldoende is om de kortlopende verplichtingen 

uit de exploitatie te kunnen betalen. Aangezien er per balansdatum nog geen verplichtingen zijn 

aangegaan, is nog geen dotatie aan deze reserve gedaan. 

Bestemmingsreserve  

Het bestuur heeft in dit boekjaar de bate uit de in 2017 gehouden Samenloop ad € 10.000 

gereserveerd voor de voorgenomen activiteiten in 2018. 

Overige reserves 

Deze reserve betreft de reserve gericht op het realiseren van het algemene doel van Invitee.  

Het verloop van de overige reserves is als volgt: 

 2017  2016 

   € 

    

Stand bij het begin van het boekjaar 41.232  43.615 

Uit resultaatbestemming -1.216  -2.383 

Stand aan het eind van het boekjaar 40.016  41.232 
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Bestemmingsfonds  

1. Oprichting en inrichting inloophuis 

KWF heeft een subsidie verstrekt van € 17.000 ten behoeve van de financiering van de oprichting 

en inrichting van Invitee. Van deze subsidie heeft nog geen besteding plaatsgevonden. Ten behoeve 

van de definitieve vaststelling van de subsidie moet verantwoording worden afgelegd aan KWF. 

2. Kwaliteitshandboek  

Het IPSO heeft voor het ontwikkelen van een kwaliteitshandboek een subsidie verstrekt van 

€ 4.400. Van deze subsidie heeft nog geen besteding plaatsgevonden. 

3. Stichting Vitras 

In 2017 heeft Stichting Vitras in Veenendaal subsidie verstrekt voor het verkrijgen van VOG’s door 

bestuur en vrijwilligers van Invitee. Deze bijdrage is per balansdatum nog niet besteed. 

Het verloop van de bestemmingsfondsen is als volgt: 

   

Oprichting 

en inrichting  

Kwaliteits-

handboek   VOG’s  totaal 

   €  €  €  € 

          

Stand bij het begin van het boekjaar   17.000  4.400  -  21.400 

Bij: ontvangen in het boekjaar   -  -  1.735  1.735 

Af: besteed in het boekjaar   -  -  -  - 

Stand aan het eind van het boekjaar   17.000  4.400  1.735  23.135 

Er hebben in het boekjaar geen bestedingen aan derden plaatsgevonden. Alle activiteiten voor deze 

fondsen zijn met eigen vrijwilligers uitgevoerd. 

Bestemming resultaat boekjaar 

Het bestuur heeft besloten het volledige ‘Saldo van baten en lasten’ van dit boekjaar in mindering te 

brengen op de overige reserves. 

Kortlopende schulden en overlopende passiva 

De overlopende passiva hebben betrekking op een vooruitontvangen bijdrage aan een 

boekhoudpakket (IPSO, € 400) en inrichting van de locatie (€ 750), nog te betalen kosten inzake 

bestedingen aan doelstellingen (€ 1.648) en enkele nagekomen kosten. 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

Invitee is in het boekjaar geen verplichtingen aangegaan. 

Toelichting op de onderscheiden posten van de winst-en-verliesrekening 

Baten van particulieren 

Dit betreft donaties en giften door particulieren. 
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Baten van bedrijven 

Dit betreft vrijwillige bijdragen door bedrijven. 

Baten van subsidies van overheden 

De gemeente Veenendaal heeft de opbrengst van de inzameling van taxus aan de stichting 

uitgekeerd. Daarnaast is van Stichting Vitras een bijdrage bij de activiteiten ontvangen. Dit 

betreffen incidentele bijdragen. 

Baten van andere organisaties zonder winststreven 

De door KWF toegezegde baten uit ‘Samenloop 2017’ die in juni 2017 is gehouden in Veenendaal 

zijn door het bestuur gereserveerd voor de voorgenomen activiteiten van 2018. 

Baten als tegenprestaties van leveringen 

 2017  2016 

   € 

    

Netto omzet  -  - 

Kostprijs (begrepen in bestedingen aan doelstelling) p.m.  - 

Bijdragen personen uit de doelgroep 300  - 

Saldo verkoop wijnactie 300  - 

Overige baten 

In 2017 zijn er geen overige baten geweest. 

Bestedingen aan de doelstelling 

De kosten betreffen materialen, vergoeding docenten en huur van ruimten ten behoeve van de 

activiteiten ‘creatief atelier’, ‘zingen voor je leven’ en ‘koffiemiddag’. 

Wervingskosten 

 2017  2016 

   € 

    

Wereldkankerdag  -  1.011 

Diversen -  -45 

Totaal -  966 
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Kosten van beheer en administratie 

 2017  2016 

   € 

    

Verzekeringen (bestuurdersaansprakelijkheid) 200  200 

Contributies 235  135 

Promotiekosten 203  119 

Overige kosten van beheer en administratie 300  337 

Totaal 938  791 

Overige toelichtingen 

Het gemiddeld aantal werknemers, berekend op fulltime basis en uitgesplitst naar activiteiten, 

bedroeg nihil. 

Bestuurders en vrijwilligers hebben in het boekjaar geen bezoldiging of andere vergoeding 

ontvangen. 

Ondertekening van de jaarrekening 

Veenendaal, 31 mei 2018 

Het bestuur, 

 

 

 

T. Baerends 

 

 

F.C. van Voskuilen 

 

 

P.H. van Loon 

Voorzitter Secretaris Penningmeester 
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Overige gegevens 

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat 

De statuten bepalen dat het bestuur de balans en de staat van baten en lasten maakt en 

vaststelt. Het resultaat wordt toegevoegd of onttrokken aan de reserve of het fonds waarop het 

betrekking heeft of, voorzover de bestemming niet is beperkt, overeenkomstig het besluit van 

het bestuur. 


