
  



Voorwoord  

De bestuur van Stichting Vrienden van Rivierduinen doet verslag van de wijze waarop zij hun taak en 

verantwoordelijkheid in 2021 hebben ingevuld.  

In dit jaarbericht kijken we terug op het jaar 2021 van Stichting Vrienden van Rivierduinen, zodat alle 

belanghebbenden een beeld krijgen van hoe het gaat met onze stichting en hoe wij onze 

maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid invullen.  

 

Vrienden van Rivierduinen 

Stichting Vrienden van Rivierduinen verleent, waar mogelijk, financiële hulp aan cliënten in de GGZ 

die door omstandigheden in een (noodsituatie) zijn geraakt en die geen beroep meer kunnen doen 

op wettelijk voorliggende voorzieningen. 

Stichting Vrienden van Rivierduinen kan een bijdrage toekennen tot een maximum van € 350,00. 
Daarnaast is het mogelijk een rentevrije lening te verstrekken tot een maximum van € 500,00. 
 

  



Belangrijkste ontwikkelingen in 2021  

Met een afvaardiging van Maatschappelijk werk van Rivierduinen heeft overleg plaatsgevonden waar 

ervaring, ideeën en wensen, o.a. vereenvoudiging van het aanvraagformulier naar voren zijn 

gebracht.  

Het aantal aanvragen is dit jaar aanzienlijk afgenomen. Mogelijk is Corona hiervan mede de oorzaak. 

Het bestuur en het bestuursoverleg 

Het bestuur van de stichting is ongewijzigd en wordt sinds 28 november 2019 gevormd door:  

- Jacques van Zoelen, voorzitter  

- Godewine Spigt-van den Bercken, secretaris (tot 1 februari 2021) 
Marja des Bouvrie, secretaris 

- Ralph Lamboo, penningmeester  

- Trudy van Breenen, lid namens Ypsilon  

- Roelf Scholma, lid namens de Centrale Familieraad  

- Caroline Angenent, lid namens de Centrale Cliëntenraad  

In het verslagjaar vergaderde het bestuur 4 keer. De vergaderingen werden voorbereid door het 

Dagelijks Bestuur.  

Het bestuur wil de Beoordelingscommissie graag bedanken voor haar inzet. In bijgevoegd verslag van 
de commissie wordt verder ingegaan op de aard van de uitgaven/toekenningen.  
 

Financiële toelichting  

De jaarrekening van de stichting vrienden van rivierduinen is opgesteld in overeenstemming met de 
wettelijke verplichte eisen voor een stichting met de kenmerken van de Vrienden van Rivierduinen. 
De jaarrekening is goedgekeurd in het bestuursoverleg van de stichting. De jaarrekening is tevens 
goedgekeurd door de twee leden van de Kascommissie, welke medewerkers van de Stichting 
Rivierduinen zijn, maar op geen andere wijze verbonden zijn aan de stichting.  
 
De jaarrekening is gebaseerd op het kasstelsel. Dit betekent dat ontvangsten en kosten verantwoord 
worden op het moment van betaling en niet van op het moment van facturatie.  
 
Het resultaat van het boekjaar 2021 is ca. € 3K positief, in 2020 was dit een verlies van ca. €3K. De 
bestedingen zijn in 2021 ongeveer gelijk gebleven aan 2020. Het verschil in het resultaat ontstaat 
door hogere donaties. In 2020 is een gift ontvangen uit een vereffening vanuit stg. Financiële 
dienstverlening ZHN. De stichting was in het verleden belast met het beheer van gelden van cliënten 
van Rivierduinen.  
 
Er zijn richtlijnen die de een indicatie geven van het gewenste eigen vermogen van een stichting. Het 
eigen vermogen is vrij fors ten opzichte van deze indicatoren. Echter is de stichting afhankelijk van 
incidentele giften, waarmee de ontvangsten onvoorspelbaar zijn. Om deze reden zien wij de buffer 
momenteel als wenselijk. Wanneer een stabieler financieringsvorm gerealiseerd is, is het wenselijk 
om de buffer af te bouwen.  

 

  



Verslag beoordelingscommissie stichting vrienden van rivierduinen 2021  

De huidig commissie bestaat uit: Dick de Lange, Lisa-Milou Bouma, Nadia van er Dussen, Linda Turk, 
Annelies Staal (gedeeld voorzitterschap), Jacqueline Weeda (gedeeld voorzitterschap).  
 
De aanvragen werden beoordeeld door de beoordelingscommissie. De administratieve 
ondersteuning is in handen van Daniëlle van der Reijden en Jettie de Vries. De voorzitter woont de 
vergaderingen van het bestuur van de stichting bij als toehoorder en zorgt dat de uitkomsten worden 
gecommuniceerd met het secretariaat.  
 
De beoordelingscommissie heeft in 2021 maandelijks een beoordeling gedaan van de aanvragen en 
heeft 32 aanvragen behandeld.  
 
De aanvragen konden worden onderverdeeld in de volgende categorieën:  

 bruin en witgoed  

 inrichting en verhuiskosten  

 kleding en schoeisel  

 pc en randapparatuur  

 sportmiddelen  

 tv en radioapparatuur  

 vervoersmiddelen (fietsen)  

 overig  
 
Van de 32 aanvragen voldeden er 26 aan de criteria en werden door de beoordelingscommissie 
goedgekeurd. Er werden 6 aanvragen afgekeurd.  
 
NB: plm. 15 aanvragen werden door het secretariaat teruggeven aan de aanvrager omdat deze 
overduidelijk niet binnen de doelstelling van de Stichting vielen of de ondersteunende documenten 
niet konden verstrekken. De aanvragen werden teruggegeven met een fondsenoverzicht waar 
eventueel wel een beroep op gedaan kon worden. Deze aanvragen zijn niet op de agenda van de 
commissievergadering gezet.  


