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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 ondersteuning en zorg ontvangen van Tragel. Stichting Vrienden van Tragel 

Zorg heeft de ANBI-status. 

Omdat Tragel Zorg de naam heeft gewijzigd in Tragel zal stichting Vrienden van Tragel Zorg bij de 

eerstvolgende gelegenheid voor een statutenwijziging de naam aanpassen in stichting Vrienden 

van Tragel. Deze naam wordt vooruitlopend daarop al als handelsnaam gebruikt. 

1.1 Bestuur 

Het bestuur is in 2020 vanwege de beperkingen als gevolg van de landelijke Coronamaatregelen 

slechts eenmaal bijeengekomen. De vergadering heeft digitaal plaatsgevonden. In de vergadering: 

 is het jaarverslag en de jaarrekening 2019 vastgesteld; 

 is het bestuur door de heer Bannenberg geïnformeerd over relevante ontwikkelingen bij Tragel; 

 zijn 4 aanvragen bij het fonds goedgekeurd. 

 

Samenstelling bestuur ultimo 2020 

naam functie 

de heer J.A.H. Lonink voorzitter  

de heer C.R.L. de Block lid 

de heer C.A. de Ruijsscher secretaris / penningmeester 

de heer A.F.I. Bannenberg lid 

 

In 2020 zijn twee bestuursleden statutair afgetreden: 

 de heer mr. G.W.J.M. Hendrikse met ingang van 1 juli 2020; 

 mevrouw C.J.R. de Badts met ingang van 1 november 2020. 

Van beide leden is “digitaal” afscheid genomen. De heer Hendrikse blijft als veilingmeester in 2021 

nog verbonden aan het jaarlijkse Benefietdiner. 

 

In verband met het statutair aftreden van de heer Lonink per 1 februari 2021 heeft in het najaar van 

2020 een verkenning voor zijn opvolging plaatsgevonden met als resultaat dat de heer H.F.L. 

Hendriks hem per genoemde datum heeft opgevolgd. Ten slotte is het bestuur nog in afwachting 

van de statutair geregelde voordracht van een lid door de Centrale Vertegenwoordigersraad van 

Tragel. 

 

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 2020 is van dit 

recht, met uitzondering van een vrijwilligersvergoeding voor de heer de Block in verband met zijn 

voorzitterschap van de commissie Samen Doen, geen gebruik gemaakt. 
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1.2 Adviescommissie 

De adviescommissie toetst de aanvragen bij het fonds en adviseert het bestuur over de besteding 

van de middelen. 

 

Samenstelling adviescommissie ultimo 2020 

naam functie 

de heer A.M.E. Eggermont extern lid 

de heer P. le Feber lid namens Tragel 

mevrouw P.C.T. Elbertsen lid namens Tragel 

 

De adviescommissie geniet geen beloning voor de werkzaamheden. De adviescommissie heeft 

wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. In 

2020 is van dit recht geen gebruik gemaakt. 

1.3 Commissie Samen Doen 

De activiteiten van de commissie Samen Doen bestonden uit: 

 de pilot “Samen op vakantie”; 

 mentorschap voor cliënten van Tragel; 

 het buddy-project. 

Samen op vakantie 

Het doel van de pilot die in 2018 gestart is, is meer bewoners van Tragel de gelegenheid geven 

om op vakantie te gaan. De Vrienden dragen hier financieel aan bij. Voor 2020 is er een bijdrage 

van € 125,- per persoon toegezegd mits de vakantie voldoet aan de voorwaarden van de pilot. Het 

maximale bedrag dat de Vrienden voor ter beschikking hebben gesteld is € 25.000,-. Hierdoor was 

er een bijdrage voor 200 bewoners beschikbaar, een aantal dat in voorgaande jaren niet gehaald 

is. 

Als gevolg van de Coronapandemie en de beperkingen die die voor iedereen met zich meebracht, 

zijn minder bewoners op vakantie gegaan. In totaal hebben 91 bewoners gebruik gemaakt van de 

bijdrage vanuit de Vrienden: € 11.375,00,-. 

De discussie over de voortzetting van de bijdrage van de Vrienden aan de pilot én de al dan niet 

structurele vorm waarin is nog niet afgerond en moet in 2021 zijn beslag krijgen. 

Mentorschap 

Veel bewoners en cliënten van Tragel zijn niet (volledig) wilsbekwaam en hebben daarom een 

mentor nodig die hen op enkele of alle levensgebieden vertegenwoordigt. Als er geen 

familiementor beschikbaar is, is de cliënt aangewezen op betaald mentorschap en niet iedereen 

heeft daar de financiële middelen voor. De commissie Samen Doen is daarom gevraagd om na te 

denken over manieren om mentorschap voor iedereen bereikbaar te maken. Verschillende 

mogelijkheden hiervoor zijn verkend. Ook is in samenwerking met stichting Mentorschap Zeeland 

een proefcasus gestart teneinde via de bijzondere bijstand van de gemeente financiële middelen 
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voor het mentorschap te krijgen. Hoewel deze proefcasus nog niet is afgerond, ziet het ernaar uit 

dat een positieve uitkomst te verwachten is. 

Buddy-project 

Het Buddy-project richt zich op kortdurend vrijwilligerswerk door medewerkers die in de 

ondersteuning bij Tragel werken. Ook hier hebben de Coronamaatregelen roet in het eten gegooid. 

Wel is gewerkt aan de verkenning van mogelijkheden om het project onder de aandacht te 

brengen. 

 

Samenstelling commissie Samen Doen ultimo 2020 

naam functie 

de heer C.R.L. de Block voorzitter (lid bestuur Vrienden van Tragel) 

mevrouw E. Balemans lid (coördinator vrije tijd & vrijwilligers Tragel) 

mevrouw M. Hamelink lid (medewerker ReisShop Tragel) 

mevrouw D. Dumez – Boehlé lid (vrijwilliger Tragel) 

mevrouw L. Allaerts lid (cliëntvertegenwoordiger / lid cliëntenraad Tragel) 

de heer A. Reunis lid 

de heer D. Ras lid (bewoner Tragel) 

mevrouw J. Verstraeten lid (manager zorg Tragel) 

1.4 Activiteiten en resultaten 

De beleidscyclus en werkwijze van de Vrienden van Tragel 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 2020 bestond uit de 

organisatie van een benefietactiviteit, de uitvoering van de projecten op de agenda van de 

commissie Samen Doen en het realiseren van twee aanvraagrondes voor het fonds. Dit plan is als 

gevolg van de beperkingen door de Coronapandemie gedeeltelijk gerealiseerd. 

1.4.1 Benefietdiner Vrienden van Tragel 

De Vrienden waren voornemens om op 8 april 2020 het achtste Benefietdiner te houden. Samen 

met de vaste sponsoren waaronder hoofdsponsors Scalda en Dethon, waren de voorbereidingen 

in volle gang toen de Coronapandemie uitbrak. Het houden van evenementen werd verboden 

waardoor het Benefietdiner gecanceld moest worden. Aanvankelijk was er de hoop dat het in het 

najaar alsnog doorgang kon vinden maar ook dat was vanwege de Coronamaatregelen niet 

mogelijk. 

Ook in 2021 hebben we nog te maken met Coronamaatregelen. Maar omdat alle sponsors de 

Vrienden trouw zijn gebleven, kon in april 2021 in ieder geval een online editie georganiseerd 

worden. De Vrienden hopen vanaf 2022 weer op de oude vertrouwde manier verder te kunnen. 

1.4.2 Aanvragen fonds Vrienden van Tragel 

In 2020 zijn, conform plan, twee aanvraagrondes gerealiseerd die, vanwege de bijzondere situatie 

in het Coronajaar, tezamen in het najaar behandeld zijn. Aanvragen staan vooralsnog alleen open 

voor aanvragers gelieerd aan Tragel. 
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In totaal zijn er 14 aanvragen ingediend: 

 5 aanvragen zijn doorgeschoven naar 2021 omdat het activiteiten betrof die vanwege de 

Coronamaatregelen niet door konden gaan of omdat deze aanvragen vanwege het beperkte 

aantal vergaderingen van het bestuur niet meer behandeld konden worden; 

 1 aanvraag is ingetrokken omdat dit het geefdoel voor het Benefietdiner 2020 betrof; 

 van de overige aanvragen zijn er 4 toegekend voor een totaal bedrag van € 23.795,50. 

 

Toekenningen 

 Een duofiets voor een groepswoning in Clinge. Aan de aanschaf van deze duofiets is ook 

bijgedragen door de Rotary Terneuzen. 

 Een tovertafel voor een groepswoning in Clinge. 

 Een schommel voor een groepswoning in Clinge. 

 Een Nordic Relax Chair ten behoeve van een slaaponderzoek op een locatie Clinge. 

Alle materialen zijn inmiddels aangeschaft en naar tevredenheid van de cliënten in gebruik. De 

resultaten van het slaaponderzoek dat uitgevoerd wordt in samenwerking Innovatie impuls, 

onderdeel van het Programma Volwaardig Leven van het ministerie van VWS, worden in 2021 

bekend. 

 

Naast deze toekenningen hebben de Vrienden ook een bijdrage geleverd aan de kerstgeschenken 

die jaarlijks door Tragel aan bewoners en cliënten worden gegeven. De Vrienden hebben in een 

2020 een cadeaubon van € 15,- van de Jumbo verzorgd voor alle extramuraal zelfstandig 

wonende cliënten. De cadeaubon is verstrekt op 205 huisadressen. 

 

In de paragraaf Financieel beleid worden de toekenningen verder verantwoord. 

1.4.3 Legaat 

De Vrienden van Tragel hebben in 2020 een legaat ontvangen van ruim € 30.000,-. 

1.5 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 2020 is € 8.995,00. Het resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen. 

Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2020 € 201.354,-. 

 

Aan baten is € 51.483,51 ontvangen. Tegenover de baten staat € 42.589,10 aan lasten waarvan 

het merendeel uitgaven op toekenningen in 2020 en voorgaande jaren betreft. 
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1.5.1 Specificatie giften 

In 2020 zijn de volgende giften en donaties ontvangen: 

 € 

KansPlus schenking Dagboog 2.060,00 

Rotary Club, gift voor de aanschaf van een duofiets 2.500,00 

DOW mobiele toolkit voor bezoek 10.000,00 

NSGK-Het Gehandicapte Kind ladies circle ten bate van De Tjasker 3.750,00 

Particuliere giften ten bate van De Babbelaar in Clinge 800,00 

Particuliere gift 1.000,00 

Diaconie Nederlands Hervormde Kerk, opbrengst collecte 100,00 

Diaconie Protestantse Gemeente ten bate van DOOR 60,00 

Legaat 30.913,51 

Protestantse gemeente Oosthoek, opbrengst collecte kerstviering 300,00 

Totaal 51.483,51 

Waar van toepassing zijn de giften geoormerkt opgenomen in de administratie. 

1.5.2 Specificatie uitgaven 

In 2020 zijn de volgende uitgaven gedaan. 

 

 € 

Uitgaven ten laste van toekenningen 27.142,30 

Uitgaven ten laste van ontvangen donaties en giften 14.177,09 

Algemene kosten inclusief interest 1.269,71 

Totaal 42.589,10 

 

2. Jaarrekening 2020 Vrienden van Tragel 

2.1 Inhoudsopgave 

 pagina 

Algemene toelichting .............................................. 7 
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Resultatenrekening ................................................ 9 

2.2 Algemene Toelichting 

De Stichting Vrienden van Tragel Zorg heeft ten doel het verlenen van steun, met name in 

financiële zin, aan stichting Tragel ter verwezenlijking van investeringen, projecten en activiteiten 

die niet uit reguliere middelen voldaan kunnen worden en die ten goede komen aan cliënten van 

Tragel. 
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Tragel biedt zorg en ondersteuning aan kwetsbare mensen al dan niet met een verstandelijke 

beperking en exploiteert in dit verband meerdere woon- en dagbestedingsvoorzieningen in 

Zeeland. 

 

Het boekjaar van de Stichting Vrienden van Tragel Zorg is gelijk aan het kalenderjaar. 

2.3 Balans met toelichting 

Balans per 31 december 2020. 

 

 
 

De rente tot eind 2020 is verantwoord onder " Vorderingen op korte termijn ". 

Het positief resultaat over 2020, ad € 8.895,00 komt ten gunste van het eigen vermogen. 

AKTIVA

2020

€ € € €

Vorderingen op korte termijn 231 381

Te verrekenen met Stichting Tragel 16.254 17.181

16.485 17.562

Liquide middelen:

- RABO Verenigingsrekening 124.068 120.216

- RABO Bedrijfsspaarrekening 60.801 60.795

184.869 181.011

TOTALE AKTIVA 201.354 198.573

PASSIVA

Eigen vermogen 201.354 192.460

Schulden op korte termijn 0 6.113

Te verrekenen met Stichting Tragel 0 0

TOTALE PASSIVA 201.354 198.573

2019
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2.4 Resultatenrekening 

 
 

2020 2019

€ €

BATEN

Interest (79) (79)

Ontvangen giften 51.484 55.349

51.405 55.270

LASTEN

Algemene kosten 1.191 425

Aankopen ten laste van giften 41.319 37.454

42.510 37.879

RESULTAAT (baten minus lasten) 8.895 17.391


