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1

Jaarverantwoording

Stichting Vrienden van Tragel Zorg is een fonds met als doel het ondersteunen van activiteiten,
voorzieningen, projecten en investeringen voor mensen met een verstandelijke beperking, in het
bijzonder mensen die zorg en ondersteuning ontvangen van Tragel Zorg. Stichting Vrienden van
Tragel Zorg heeft de ANBI-status.
1.1

Bestuur

Het bestuur is in 2016 driemaal bijeengekomen. In de vergaderingen:
 zijn het jaarverslag en de jaarrekening 2015 vastgesteld;
 zijn 7 aanvragen bij het fonds goedgekeurd;
 is bestuurslid mevrouw de Badts benoemd tot secretaris / penningsmeester;
 is het jaarplan en de begroting voor 2017 vastgesteld.
Samenstelling bestuur ultimo 2016
naam

functie

de heer J.A.H. Lonink
mevrouw C.J.R. de Badts

voorzitter
secretaris / penningsmeester

de heer mr. G.W.J.M. Hendrikse
de heer A.F.I. Bannenberg

lid
lid
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Het bestuur geniet geen beloning voor zijn werkzaamheden. Het bestuur heeft wel recht op
vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. In 2016 is van dit
recht geen gebruik gemaakt.
In verband met het verlopen van de eerste zittingstermijn zijn de heren Lonink, Hendrikse en
mevrouw de Badts in de vergadering van november 2016 herbenoemd per 1 februari 2017. In
2017 wordt een aangepast rooster van aftreden opgesteld dat erin voorziet dat niet alle
bestuursleden aan het einde van de tweede termijn gelijktijdig aftreden.
1.2

Adviescommissie

De adviescommissie toetst de aanvragen bij het fonds en adviseert het bestuur over de besteding
van de middelen.
Samenstelling adviescommissie ultimo 2016
naam
functie
de heer A.M.E. Eggermont
extern lid
de heer P. le Feber
lid namens Tragel Zorg
mevrouw P.C.T. Elbertsen
lid namens Tragel Zorg
De adviescommissie geniet geen beloning voor werkzaamheden. De adviescommissie heeft wel
recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. In 2016 is
van dit recht geen gebruik gemaakt.
In verband met het verlopen van de eerste zittingstermijn zijn de leden van de adviescommissie in
de vergadering van november 2016 herbenoemd per 1 februari 2017. In 2017 wordt een
aangepast rooster van aftreden opgesteld dat erin voorziet dat niet alle leden aan het einde van de
tweede termijn gelijktijdig aftreden.
1.3

Activiteiten en resultaten

De beleidscyclus en werkwijze van de Vrienden van Tragel Zorg zijn vastgelegd in het document
“Uitgangspunten, beleid en werkwijze Vrienden van Tragel Zorg”. Jaarlijks wordt een jaarplan en
begroting opgesteld die de leidraad zijn voor het werk in dat jaar. Het jaarplan 2016 bestond uit de
organisatie van een benefietactiviteit, een activiteit ten bate van de Vrienden georganiseerd door
een andere organisatie en het realiseren van twee aanvraagrondes voor het fonds. Dit plan is
deels gerealiseerd.
1.3.1 Benefietdiner Vrienden van Tragel Zorg
Op 13 april 2016 hebben de Vrienden van Tragel Zorg voor de vierde keer op rij een benefietdiner
gehouden. Het benefietdiner is, net als voorgaande jaren, georganiseerd samen met de twee vaste
partners Scalda en Dethon en diverse sponsoren.
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Tijdens het diner is een veiling gehouden van kunstwerken gemaakt in de ateliers van Tragel Zorg
én producten van regionale leveranciers zoals wijnen, evenementen en lunches/diners.
Veilingmeester was de heer mr. G.W.J.M. Hendrikse.
Het benefietdiner 2016 was wederom succesvol en heeft, na aftrek van kosten, netto € 9.808,51
opgebracht. Het bestuur heeft besloten dit bedrag aan te vullen tot € 10.000,- ten bate van het
geefdoel, een rolstoelbus voor bewoners en cliënten van Tragel Zorg. Doordat Tragel Zorg ook in
een deel van de kosten voorzag, kon de rolstoelbus in september 2016 aangeschaft worden.
1.3.2 Activiteit georganiseerd door een andere organisatie
Het doel was een andere organisatie, bijvoorbeeld een serviceclub, een activiteit te laten
organiseren ten bate van de Vrienden van Tragel Zorg. Het is echter nog niet gelukt hier gevolg
aan te geven.
1.3.3 Aanvragen fonds Vrienden van Tragel Zorg
In 2016 zijn, conform plan, twee aanvraagrondes gerealiseerd. Aanvragen staan vooralsnog alleen
open voor aanvragers gelieerd aan Tragel Zorg. In totaal zijn er 12 aanvragen ingediend. Van deze
aanvragen zijn er 7 toegekend voor een totaal bedrag van € 15.200,Toekenningen
 Aanschaf van gereedschap en zaden voor de Kas in Clinge. Cliënten kweken daar zelf
groente, kruiden en fruit ten behoeve van de maaltijd op de woning waar ze wonen of in
restaurant ’t Palet.
 De aanschaf van een Qwiek-up voor mensen met meervoudige beperkingen, bedoeld om de
verzorgingsmoment aangenamer te maken.
 Een bijdrage in de vervoerskosten naar de Tragel Games waardoor meer bewoners en cliënten
toegang hebben tot dit jaarlijkse sportevenement.
 De inrichting van een muzieklokaal waar bewoners en cliënten gezamenlijk muziek kunnen
maken en muziekles krijgen.
 Bedrijfskleding voor de horecagroep. De medewerkers van deze groep verzorgen jaarlijks,
samen met leerlingen van Scalda, de bediening tijdens het benefietdiner van de Vrienden van
Tragel Zorg.
 Clubshirts voor een dartvereniging waarvan ook bewoners en cliënten van Tragel lid zijn.
 Sporttenues voor gemende teams van medewerkers, bewoners en cliënten van Tragel die
regelmatig gezamenlijk deelnemen aan sportevenementen in de regio.
In de paragraaf Financieel beleid worden de toekenningen verder verantwoord.
1.4

Financieel beleid

De stichting heeft een gezonde financiële positie. Voor de details wordt verwezen naar de
jaarrekening. Onderstaand een korte toelichting.
Het financieel resultaat in 2016 is negatief. Dit negatieve resultaat is afgeboekt van het eigen
vermogen. Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2016 € 100.156,-.
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Aan baten is € 14.446,- ontvangen waarvan € 14.329,- aan giften. Daar staan € 38.323,- aan
lasten tegenover. Daarvan komt € 34.323,- ten laste van giften. De giften betreffen voor een groot
deel uitgaven als gevolg van toekenningen op aanvragen uit eerdere boekjaren.
In 2016 is € 5.048,- minder aan giften ontvangen ten opzichte van het jaar ervoor. Er is inmiddels
meerdere jaren op rij een daling in giften te zien.
1.4.1 Specificatie giften
In 2016 zijn de volgende giften en donaties ontvangen:

Bruto opbrengsten Benefietdiner 2016
Particuliere gift ten bate van de kinderboerderij
Gift ZLM t.b.v. 65 jarig bestaan ZLM
Gift van PS Secretariaat
Gift van Feyen Pak
Gift van Cisco Hardware
Gift van de kerk in Zaamslag ten bate van KDC Tjasker
Gift medewerkers Tragel Zorg, kerstgeschenk
Particuliere gift
Gift van het Zeldenrustcollege
Particuliere gift
Gift van een karate club voor het gebruik van de sportzaal
Gift van de diaconie van de protestantse gemeente in Oosthoek

€
11.570,00
60,00
65,00
65,00
135,00
300,00
1.223,79
30,00
100,00
30,00
200,00
300,00
250,00

Waar van toepassing zijn de giften geoormerkt opgenomen in de administratie.
1.4.2 Specificatie uitgaven
In 2016 zijn de volgende uitgaven ten laste van de giften uit 2016 en voorgaande jaren gedaan.

Geefdoel Benefietdiner 2015

€
4946,73

Geefdoel Benefietdiner 2016
Toekenningen uit 2014

10000
1805,8

Toekenningen uit 2015
Toekenningen uit 2016
Algemene giften
Benefietdiner 2016

7738,82
7074,88
517,97
2624,89
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Jaarrekening 2016 Vrienden van Tragel Zorg
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2.2

Algemene Toelichting

ALGEMENE TOELICHTING

Inleiding

De Stichting Vrienden van Tragel Zorg heeft ten doel het verlenen van steun, met name in financiële zin, aan stichting
Tragel Zorg ter verwezenlijking van investeringen, projecten en activiteiten die niet uit reguliere middelen voldaan kunnen
worden en die ten goede komen aan cliënten van Tragel Zorg.
Tragel Zorg biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking
en exploiteert in dit verband meerdere woon- en dagbestedingsvoorzieningen in Zeeuws-Vlaanderen.
Het boekjaar van de Stichting Vrienden van Tragel Zorg is gelijk aan het kalenderjaar.

Samenstelling bestuur

Per 31 december 2016 was het bestuur als volgt samengesteld:

Naam:

Woonplaats:

Functie:

J.A.H. Lonink

Philippine

voorzitter

A.F.I. Bannenberg

Oegstgeest - Hulst

bestuurslid

C.J.R. de Badts

Biervliet

secertaris / penningmeester

G.W.J.M. Hendrikse

Kloetinge

bestuurslid
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2.3

Balans met toelichting

Balans per 31 december

AKTIVA

2016
€
Vorderingen op korte termijn
Te verrekenen met Stichting Tragel

2015
€

2.342
0

€

€

1.914
0
2.342

Liquide middelen:
- RABO Verenigingsrekening
- RABO Bedrijfsspaarrekening

22.695
110.575

1.914
36.059
110.061

133.270

146.120

135.612

148.034

Eigen vermogen
Schulden op korte termijn
Te verrekenen met Stichting Tragel

100.516
1.009
34.087

124.395
659
22.980

TOTALE PASSIVA

135.612

148.034

TOTALE AKTIVA

PASSIVA

Toelichting

De rente tot eind 2016 is verantwoord onder " Vorderingen op korte termijn ".
Het nadelig resultaat over 2016 ad
€ 23.877,00- is afgeboekt van het eigen vermogen.
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2.4

Resultatenrekening

Resultatenrekening

2016

2015

€

€

BATEN

Interest
Ontvangen giften

117
14.329

437
19.327

14.446

19.764

3.614
34.709

616
19.514

38.323

20.130

LASTEN
Algemene kosten
Aankopen ten laste van giften

RESULTAAT (baten minus lasten)

(23.877)

(366)
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