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1 Jaarverslag

1.1 Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag over 2020 van de Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis. 

De Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis ondersteunt in materiële zin instellingen

voor ouderenzorg, in het bijzonder het in Utrecht gevestigde woonzorgcentrum Stichting

Bartholomeus Gasthuis.

1.2 Activiteitenverslag

Algemene doelstelling van de Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis 

“De stichting heeft ten doel het verlenen van materiële steun aan instituten van bejaardenzorg,

in het bijzonder aan de te Utrecht gevestigde stichting Stichting Bartholomeus Gasthuis voor 

zover het activiteiten betreft waarvoor financiering niet elders is geregeld” (statuten).

De stichting streeft naar de verwezenlijking van haar maatschappelijke doelstelling door het

verwerven van financiële middelen uit giften, donaties, legaten en fondsenwerving. Hiermee

financiert de Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis o.a. specifieke activiteiten en

projecten die bijdragen aan de missie van het gasthuis om Utrechtse (binnenstad)bewoners te 

helpen ‘Zorgeloos Verzorgd’ ouder te worden. Het betreft projecten en activiteiten die:

-         bijdragen aan het welzijn van ouder wordende Utrechters; 

-         het unieke zorgconcept van Bartholomeus Gasthuis ondersteunen; 

-         helpen om het prachtige gasthuis, inclusief zijn historisch cultureel erfgoed, zelfstandig

          – en dus kleinschalig – te laten voortbestaan;

Naast het verwerven van financiële steun en het subsidiëren van projecten en activiteiten die

passen in de doelstelling, speelt de Stichting Vrienden ook een rol in het behoud en de verdere

versterking van het (grote) netwerk van het Bartholomeus Gasthuis. De bestuursleden zetten

hiervoor hun eigen – veelal omvangrijke – netwerk in.

Een dergelijk netwerk is van belang om als kleine zelfstandige organisatie te kunnen 

voortbestaan. Naast de goodwill die het oplevert, is het netwerk ook op tal van andere vlakken 

van onschatbare waarde. Netwerkpartners maken nieuwe activiteiten mogelijk, geven ‘om niet’ 

advies, denken mee over nieuwe ontwikkelingen, openen deuren, et cetera.     

Verwerving financiële middelen

De Stichting Vrienden krijgt financiële steun uit giften, donaties, legaten van particulieren en 

Zakelijke Vrienden en uit fondsen.

Dat zorg en ondernemen goed samengaan, bewijzen de vriendschappen die het bedrijfsleven 

sinds 2012 met het Bartholomeus Gasthuis heeft gesloten. De deelnemende Zakelijke Vrienden

dragen met hun bedrijf concreet bij aan een ondernemend én sociaal Utrecht! 

Want hun financiële steun komt ten goede aan ouderen en deze wordt gebruikt om het cultureel

erfgoed van het Bartholomeus Gasthuis in stand te houden. 

In 2020 droeg een viertal Zakelijke Vrienden in totaal een bedrag van € 20.000 bij. 

Een deel van deze bijdrage heeft betrekking op meerdere jaren.

Donaties ten behoeve van projecten voor bewoners

Alle ontvangen donaties zonder duidelijke bestemming worden beschouwd als donaties ten 

behoeve van projecten voor bewoners. 
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Donaties Zakelijke Vrienden

Er is afgesproken dat deze giften ten goede komen aan het Bartholomeus Gasthuis in principe 

volgend op het jaar waarin deze giften zijn ontvangen en op basis van een concrete subsidie

aanvraag door het Bartholomeus Gasthuis.

Overige activiteiten

Eind 2020 kwam met financiële steun van de St. Vrienden het Tuinatelier van het Bartholomeus 

Gasthuis tot stand. NB de gelden hiervoor waren al eerder verstrekt.

Voor het overige zijn de activiteiten van de St. Vrienden als gevolg van de coronapandemie

in 2020 noodgedwongen beperkt gebleven.

1.3 Resultaat afgelopen jaar

De balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 zijn

opgenomen in hoofdstuk 3 van dit jaarverslag. Uit de staat van baten en lasten blijkt dat het

jaar 2020 wordt afgesloten met een voordelig saldo ter grootte van € 20.313 (2019: voordelig

saldo € 1.531). Met genoemd resultaat is de algemene reserve toegenomen.

Op 19 juni nam het bestuur van de stichting Vrienden afscheid van Pieter Beelaerts van Blokland. 

Dhr. Beelaerts heeft zich vele jaren ingezet voor het gasthuis als bestuurslid van de stichting 

Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis. Tijdens de bijeenkomst reikte scheidend burgemeester 

Jan van Zanen hem de Maartenspenning uit. Deze belangrijke Utrechtse onderscheiding wordt 

toegekend aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad. De 

onderscheiding was aangevraagd door de voorzitter en vicevoorzitter van de stichting Vrienden. 

Uit handen van dhr. Wolfsen, voorzitter van de raad van toezicht van het gasthuis, ontving dhr. 

Beelaerts voorts een zgn. Bartholomeuspenning.
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2 Algemene gegevens

2.1 Naam en vestigingsplaats

De Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis is gevestigd te Utrecht.

2.2 Statutaire doelstelling

De Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis heeft ten doel het verlenen van

materiële steun aan instituten van ouderenzorg en - in het bijzonder - aan de te

Utrecht gevestigde "Stichting Bartholomeus Gasthuis", voor zover het activiteiten

betreft waarvoor financiering niet elders is geregeld.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

2.3 Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis is per

31 december 2020 als volgt samengesteld:

Naam Functie Woonplaats

Dhr. G.H. Abrahamse Voorzitter Utrecht

Dhr. H.A.H.A.  Willemsen Ondervoorzitter Bunnik

Dhr. H.P. Wind Penningmeester Wijk bij Duurstede

Mw. M. Degenaar-Plug Bestuurslid Utrecht

Mw F.M. Verloop Bestuurslid Utrecht

De vergaderingen van het bestuur worden verder bijgewoond door:

- mevrouw M.G. Monbredau, bestuurssecretaris

2.4 Beheer en controle

Het jaarverslag en de jaarrekening zijn opgesteld door afdeling Finance & Control,

Stichting Bartholomeus Gasthuis, in samenspraak met de penningmeester van de Stichting 

Vrienden.
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3 Jaarrekening

3.1 Balans per 31 december 2020

2020 2019

€ €

Activa

Vorderingen 0 0

Liquide middelen 67.141 44.496

Totaal activa 67.141 44.496

Passiva

Eigen vermogen:

Besteedbaar vermogen

- Algemene reserve 61.320 41.007

Totaal eigen vermogen 61.320 41.007

Schulden op korte termijn 5.821 3.489

Totaal passiva 67.141 44.496
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3.2 Staat van baten en lasten over 2020

2020 2019

€ €

Baten

Giften/schenkingen/nalatenschappen 24.015 22.350

Overige baten -                -                

Totaal baten beschikbaar voor doelstelling 24.015 22.350

Lasten

Besteding aan doelstelling 0 16.375

Uitvoeringskosten 3.702 4.444

Totaal besteed aan doelstelling 3.702 20.819

OPERATIONEEL RESULTAAT BOEKJAAR/

SALDO VAN BATEN EN LASTEN 20.313 1.531

Het saldo van baten en lasten is als volgt verdeeld:

- Algemene reserve

20.313 1.531

20.313 1.531
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3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen

aanvaarde verslaggevingsregels volgens de Richtlijn 640 Organisaties-zonder-

Winststreven van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld

in euro's. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd

tegen nominale waarde.

3.3.1Grondslagen van waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis bezit geen materiële

vaste activa.

Vorderingen, overlopende activa en overige activa

Vorderingen, overlopende activa en overige activa worden gewaardeerd tegen

nominale waarde, rekening houdend met een voorziening wegens oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen.

Eigen vermogen

Het vermogen van Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis heeft een 

bijzonder karakter. Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis is gehouden

dit vermogen aan te wenden in overeenstemming met de doelstellingen van

Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis. 

Door derden toegezegde gelden onder de titel van een Fonds op Naam worden

afzonderlijk verantwoord onder het Eigen Vermogen.

Verplichtingen inzake toezeggingen

Verplichtingen inzake toezeggingen worden geheel ten laste gebracht van het

boekjaar waarin het besluit tot toekenning schriftelijk aan de steunontvanger is

meegedeeld, ongeacht in welk boekjaar de toezegging wordt uitgekeerd. Daarbij is

bepalend of de ontvangende partij recht kan doen gelden op een bepaald bedrag.

Voor zover de toekenningen een betalingsverplichting betreffen voor jaren, een

periode bestrijkend later dan een jaar na balansdatum, worden verplichtingen, die

langer lopen dan één jaar, vermeld als schulden op lange termijn.
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3.3.2Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de

periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige

gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat in de balans rekening wordt gehouden met de

aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden

ontvangen, dan wel betaald. Alle baten en lasten worden verantwoord in de staat van

baten en lasten.

Bestemmingsgiften

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in

de (toelichting op de) staat van baten en lasten opgenomen, onder vermelding van de

aard van de bestemming. Ook de besteding hiervan wordt afzonderlijk vermeld.

Indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet

bestede gelden verwerkt in de bestemmingsreserve. Indien in een

volgend jaar uit de bestemmingsreserve wordt geput, wordt deze besteding enerzijds

in de staat van baten en lasten verantwoord en anderzijds als mutatie in de

desbetreffende bestemmingsreserve weergegeven.

Nalatenschappen

Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de nalatenschap

wordt uitgekeerd. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het

boekjaar waarin ze worden ontvangen verantwoord als baten uit nalatenschappen.

Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld.

Zij worden pas in de staat van baten en lasten verantwoord bij het einde van het 

vruchtgebruik of bij eerdere verkoop van het blote eigendom.

Toezeggingen

Toezeggingen komen geheel ten laste van het boekjaar waarin het besluit tot

toekenning schriftelijk aan de steunontvanger is medegedeeld, ongeacht in welk

boekjaar de financiële toezegging wordt uitgekeerd. Daarbij is bepalend of de

ontvangende partij recht kan doen gelden op een bepaald bedrag.
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3.4 Toelichting op de balans

3.4.1 Vorderingen

De specificatie per balansdatum is als volgt:

2020 2019

€ €

Te vorderen rente -            -            

Donaties Zakelijke Vrienden -            -            

-            -            

3.4.2 Liquide middelen

De specificatie per balansdatum is als volgt:

2020 2019

€ €

NL65 RABO 0394 4080 63 64.646  42.001  

NL37 RABO 3628 8911 24 2.495    2.495    

67.141  44.496  

Toelichting:

De toename in 2020 van de liquide middelen betreft grotendeels de ontvangen 

donaties, in 2020 zijn  geen aanvragen uitbetaald. 

3.4.3 Eigen vermogen

De specificatie per balansdatum is als volgt:

2020 2019

€ €

Besteedbaar vermogen

Algemene reserve 61.320  41.007

Totaal 61.320  41.007  
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Mutatieoverzicht eigen vermogen

Stand begin Bij: Af: Stand einde

boekjaar boekjaar

€ € € €

Algemene reserve 41.007  20.313 -            61.320  

Totaal eigen vermogen 41.007  20.313 -            61.320  

Toelichting:

Het bestuur van de Stichting Vrienden heeft het resultaat 2020

in de Algemene reserve opgenomen. 

3.4.4 Schulden op korte termijn

De specificatie per balansdatum is als volgt:

2020 2019

€ €

Rekening courant Stichting Bartholomeus Gasthuis 5.805    3.433    

Nog te betalen kosten 16         56         

5.821    3.489    

Toelichting:

Het saldo rekening courant Bartholomeus Gasthuis zal in 2021 worden verrekend.
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3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

3.5.1 Giften, schenkingen, nalatenschappen

De specificatie is als volgt:

2020 2019

€ €

Donaties ten behoeve van projecten voor bewoners 4.015 6.350

Donaties Zakelijke Vrienden 20.000 16.000

Totaal 24.015 22.350

3.5.2 Overige baten

De specificatie is als volgt:

2020 2019

€ €

Bankrente -                   -                   

Overige inkomsten -                   -                   

Totaal -                   -                   

3.5.3 Besteding aan doelstelling

De specificatie is als volgt:

2020 2019

€ €

Donaties verstrekt aan Bartholomeus Gasthuis:

Bijdrage Zakelijke Vrienden 2018 HNG -                   14.000         

Bijdrage Haardscherm Regentenzaal BG -                   2.375           

-                   16.375

Totaal

3.5.4 Uitvoeringskosten 

De specificatie is als volgt: 2020 2019

€ €

Kosten ondersteuning door het Bartholomeus Gasthuis 3.087           4.208           

Overige kosten 410              -                   

Bankkosten/ov adm kosten 205              236              

Totaal 3.702           4.444           

3.6 Bezoldiging bestuurders

De leden van het bestuur van de Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis

verrichten hun bestuurstaken onbezoldigd.
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4 Overige gegevens

4.1 Vaststelling

Het bestuur heeft de jaarrekening 2020 van Stichting Vrienden van het Bartholomeus

Gasthuis vastgesteld in de vergadering van 11 mei 2021.

4.2 Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan, die in de

jaarrekening vermeld dienen te worden.

Ondertekening

Utrecht, 11 mei 2021

Dhr. G.H. Abrahamse, voorzitter

Dhr. H.P. Wind, secretaris/penningmeester

Dhr. H.A.H.A. Willemsen, ondervoorzitter

Mw. M. Degenaar-Plug

Mw. F.M. Verloop
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