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Aan het bestuur van
Stichting "Het Voormalig Gasthuis te Breda"
T.a.v. de heer C.J.M. Gielen
Postbus 18
4760 AA Zevenbergen
Breda
3100084156

Geachte heer Gielen,
Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2017 van Stichting "Het Voormalig Gasthuis te
Breda" te Zevenbergen.

Samenstellingsverklaring van de accountant
De jaarrekening van Stichting "Het Voormalig Gasthuis te Breda" te Breda is door ons samengesteld op basis van
de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten
en lasten over 2017, met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants
geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat
wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de Richtlijn voor
de Jaarverslaggeving K C1 “Kleine organisaties zonder winststreven”. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op
het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante
informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende
regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als
slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van
de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting "Het Voormalig Gasthuis te Breda".
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze
jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer
en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Deloitte Accountancy & Advies B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 57666954.
Deloitte Accountancy & Advies B.V. is a Netherlands affiliate of Deloitte NWE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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Algemeen
Vaststelling jaarrekening
Het bestuur heeft de jaarrekening 2016 vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 juni 2017.
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Resultaten
Resultaatanalyse
€

2017
€

Resultaatverhogend
Lagere algemene kosten
Hogere financiële baten en lasten

81.395
52.200
133.595

Resultaatverlagend
Hogere kosten van grond- en hulpstoffen

65
65

Stijging van het saldo van baten en lasten

133.530
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Meerjarenoverzicht
31-12-2017
€

31-12-2016
€

31-12-2015
€

31-12-2014
€

31-12-2013
€

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

7.221
951.733

7.221
884.592

7.221
821.962

7.221
1.045.394

7.221
1.169.501

8.119
655.154

14.648
684.375

15.839
821.709

18.967
572.765

19.198
386.565

1.622.227

1.590.836

1.666.731

1.644.347

1.582.485

Stichtingsvermogen
Kortlopende schulden

1.600.561
21.666

1.560.199
30.637

1.653.367
13.364

1.611.215
33.132

1.576.351
6.134

Totaal passiva

1.622.227

1.590.836

1.666.731

1.644.347

1.582.485

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal activa

Passiva
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Breda, 1 juni 2018
Deloitte Accountancy & Advies B.V.

Was getekend: drs. M. Govers RA
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Bestuursverslag
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Bestuursverslag
Algemeen
Het bestendig beleid van Stichting "Het Voormalig Gasthuis te Breda" (hierna: de Stichting) is gericht op
instandhouding van het vermogen en uitkering van het rendement daarvan aan de statutaire doelen.
Achtergrond hiervan is dat de stichting gerekend kan worden tot het cultureel erfgoed van de Gemeente Breda. De
geschiedenis van de rechtsvoorgangers van de Stichting gaat terug tot de eerste schriftelijke bron uit het jaar
1246. Het vermogen van de Stichting stamt uit dat verleden. Over de geschiedenis van de Stichting zijn reeds
meerdere boeken gepubliceerd:
• Het Bredasche Gasthuis, F.A. Brekelmans, 1951
• Van oude mannen, vrouwen en regenten, drs. V. Muntjewerff-Van den Hull, 2002
• Idealen en Macht, dissertatie dr. F.A. Gooskens, 2016
Het bestuur rekent het mede tot haar taak om dit cultureel erfgoed te behouden.
Beleggingsbeleid
De Stichting laat zich in het beleggingsbeleid adviseren door ABN AMRO MeesPierson.
In 2017 is het beleggingsprofiel veranderd van defensief naar gematigd defensief. Dit was en is verantwoord
omdat de Stichting in beginsel wenst te blijven voortbestaan en dus kan beleggen met een lange
beleggingshorizon.
Fondswerving
Door verwerving van de ANBI-status heeft de stichting de mogelijkheid tot fondswerving steun gegeven.
Inhoudelijk heeft dit onderwerp geen prioriteit gekregen omdat de donatieaanvragen gemiddeld nog steeds
achterbleven bij de beschikbare middelen.
Bestuur
Het bestuur heeft medio 2017 afscheid genomen van de mevr. Aussems, die zich wegens overdrukke
werkzaamheden niet beschikbaar stelde voor herbenoeming conform het rooster van aftreden.
De vacante bestuursplaats is in het najaar van 2017 ingenomen door dhr. Mr. P. Boomaars, advocaat te Breda.
Samenstelling bestuur per ultimo 2017:
Dhr. mr. J.P. Leijten, voorzitter, oud-coördinerend vice president Rechtbank Breda
Dhr. mr. C.J.M. Gielen, penningmeester, fiscaal jurist
Mevr. drs. S. Borsje, lid, revalidatiearts
Mevr. mr N.A.M. Fouchier, lid, ondernemer
Dhr. mr. P.J.M. Boomaars, lid, advocaat
De functie van secretaris was op de peildatum vacant.
Subsidies
Als richtlijn voor het jaarlijks besteedbare bedrag hanteert het bestuur op basis van historisch rendement een
bedrag van circa € 40.000. Hoewel de rendementen door de lage rentestand dalen wordt voorshands genoemd
richtbedrag aangehouden. Dit bedrag vormt in algemene zin de begroting voor het jaar 2018. Aangezien niet
vooraf bekend is welke donatieaanvragen zullen binnenkomen in 2018 kan men deze niet concreet begroten. Dit
ligt anders bij de donaties die over meerdere jaren zijn toegezegd. Voor 2018 is dit enkel de hierna te noemen
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donatie van € 3.000 aan het Steunpunt Palliatieve Zorg.
Uit het vorige jaarverslag over 2016 bleek dat in dat jaar deze norm van € 40.000 ver werd overschreden door de
eenmalige donaties aan het Hospice te Breda (€ 65.000) en aan de Stichting Vrienden van Amphia (€ 44.044).
Aangezien de donaties in het jaarverslag worden toegerekend aan het jaar van toekenning geeft dit bij meerjarige
donaties een ietswat vertekend beeld. Bijvoorbeeld: de donatie aan Stichting Vrienden van Amphia was over twee
jaren verdeeld, zodat de helft ervan in 2017 werd uitbetaald.
Een voorbeeld voor 2017: in 2017 werd € 15.000 toegekend aan het Steunpunt Palliatieve Zorg. Echter: uit te
betalen gedurende vijf jaar in jaarlijkse delen van € 3.000.
Wanneer men dit in aanmerking neemt bij de subsidies die in verslagjaar 2017 zijn uitgekeerd, dan is de
bestedingsdoelstelling in 2017 gehaald. De donaties, op deze jaarbasis bezien, beliepen in totaal een bedrag van €
42.167. Een korte toelichting bij deze uitbetaalde donaties in 2017:
Stichting Vrienden van Amphia, tweede deel donatie voor de pendelbusjes bij het Amphia Ziekenhuis te Breda, ad
€ 22.022.
Bootreis 2017 Surplus Zorg € 7.000:
In voorafgaande jaren maakte de Stichting het mogelijk dat een aantal Bredase bejaarden meekonden met de
ziekenbedevaart naar Lourdes. In 2017 werd in plaats daarvan een bootreis georganiseerd.
Evenementenkoor Breda € 645:
Het Evenementenkoor werd met dit bedrag gesponsord om uitvoeringen te houden voor bejaarden in Breda.
Nationaal Ouderenfonds € 2.000:
Op 6 oktober 2017 was het Nationale Ouderendag. Vrijwilligers hebben op deze dag in 30 lokale comités wensen
verzameld via ‘wenskaarten’ die verspreid worden (via o.a. zorginstellingen, thuiszorg, welzijnswerk etc.),
berichtgeving in lokale media en de lokale website. De bijdrage van € 2.000 was bestemd voor het vervullen van
50 – 60 wensen van ouderen en de organisatie en activiteiten die daarvoor nodig zijn (werving, communicatie &
PR, online wensensysteem en begeleiding).
Netwerk Palliatieve Zorg (Steunpunt Zinvol) € 15.000 in vijf jaarlijkse termijnen van € 3.000:
Zie: http://www.watalsiknietmeerbeterword.nl/Hulpverleners/Steunpunt-ZINVOL
Steunpunt Zinvol is onderdeel van het Netwerk Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda en is actief op het gebied van
1e lijns geestelijke zorg in de palliatieve fase. Het steunpunt vertegenwoordigt de aan het netwerk palliatieve zorg
verbonden zorgorganisaties en is als zodanig opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst van het netwerk.
Steunpunt Zinvol biedt verwijzing naar professionals en vrijwilligers gespecialiseerd in geestelijke begeleiding bij
individuele hulpvragen. Daarnaast wil zij het begrip geestelijke zorg en spiritualiteit verstaanbaar maken als horend
bij ons dagelijkse leven. In algemene zin draagt het steunpunt bij aan het spirituele domein van de palliatieve zorg.
Stichting H.I.B.O. €2.000:
De Stichting Hulp in Bijzondere Omstandigheden (HIBO) geeft aan inwoners van Breda hulp waar ieder ander
vangnet ontbreekt. Ten behoeve van bejaarden in Breda ontvangt de Stichting HIBO jaarlijks een bedrag naar
behoefte op basis van schriftelijke verantwoording.
Themakasten 2017 St. Surplus Comfort (VredenBergh) € 5.500:
Uit de toelichting bij het verzoek: “Door herinneringskasten bij elke bewoners naast zijn voordeur te hangen maken
we het voor onze bewoners makkelijker om de weg naar “huis” terug te vinden. Deze herinneringskasten hebben
daarnaast ook nog andere functies. Er ontstaan nieuwe ontmoetingen. Medebewoners herkennen en herinneren
accessoires of foto’s die in elkaars kasten staan of hangen. Ervaringen van andere organisaties is dat andere
bewoners, net als in een museum, rondlopen en de herinneringskasten van andere bewonderen bekijken. Hier gaat
men dan aan de keukentafel over in gesprek. Men deelt herinneringen en verhalen van vroeger herleven. Als een
bewoner trots bij zijn herinneringskast zeg: “Ja hier woon ik!", dan hebben wij ons doel behaald.”
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Het bestuur zoekt voortdurend proactief naar kwalitatief hoogwaardige projecten. Met name het jaarlijkse overleg
van Bredase Fondsen draagt hiertoe bij. De Stichting is actief in dit overleg.
Mr. J.P. Leijten
Voorzitter bestuur Stichting "Het Voormalig Gasthuis te Breda"
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Jaarrekening
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Balans per 31 december 2017
(na voorstel saldoverdeling)

€

31-12-2017
€

€

31-12-2016
€

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa

1

7.221

7.221

Financiële vaste activa

2

951.733

884.592

Vorderingen

3

8.119

14.648

Liquide middelen

4

655.154

684.375

1.622.227

1.590.836

Vlottende activa
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€

31-12-2017
€

€

31-12-2016
€

Passiva
Stichtingsvermogen

5

1.600.561

1.560.199

Kortlopende schulden

6

21.666

30.637

1.622.227

1.590.836
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Staat van baten en lasten over 2017
€
Pacht landerijen

2017
€

€

481

2016
€
481

Lasten
Kosten van grond- en hulpstoffen
Overige bedrijfskosten

7
8

Som der bedrijfslasten
Exploitatieresultaat
Financiële baten en lasten
Saldo van baten en lasten

9

65
37.736

119.131
37.801

119.131

(37.320)

(118.650)

77.682

25.482

40.362

(93.168)

40.362

(93.168)

Resultaatbestemming
Overige (vrije) reserves

2017 3100084156- 15

Stichting "Het Voormalig Gasthuis te Breda"
Zevenbergen

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting "Het Voormalig Gasthuis te Breda" is feitelijk gevestigd op Pastoor van Kessellaan 7, 4761 BH te
Zevenbergen Nederland, is statutair gevestigd in Breda en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer
41102985.
Algemene toelichting
Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon
Stichting Het Voormalig Gasthuis heeft ten doel activiteiten te ontplooien gericht op de behartiging van het
lichamelijk, geestelijk en sociaal-maatschappelijk welzijn van de bejaarden te Breda en voorts al hetgeen
daarmede rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het
woord.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
- het zelf ter hand nemen dan wel het daadwerkelijk bevorderen van een systematische medische begeleiding van
de groep der bejaarden;
- de bejaarden in staat te stellen de zorg en verantwordelijkheid voor eigen welzijn zo lang mogelijk zelf te blijven
dragen;
- zoveel mogelijk gebruik te maken van de diensten van andere organisaties en daarmede samen te werken;
- fondsenwerving.
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving K
C1 “Kleine organisaties zonder winststreven”.
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten (zoals vorderingen en schulden), als
afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan.
Primaire financiële instrumenten
Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost
onder de ‘Grondslagen voor de waardering van activa en passiva’.
Afgeleide financiële instrumenten (derivaten)
De vennootschap maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten.
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Grondslagen
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur
en bijzondere waardeverminderingen. Op terreinen en gronden wordt niet afgeschreven.
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa
waarop de subsidies betrekking hebben.
Financiële vaste activa
De effecten (beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd) opgenomen onder de financiële vaste activa worden
gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of lagere reële waarde.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio
en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de
ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de
reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis
van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen
wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening
houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten
en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn
gerealiseerd.
Verstrekte subsidies en giften
Verstrekte subsidies worden ten lasten van de winst-en-verliesrekening gebracht in het jaar waarin de subsidie
wordt toegekend.
Omzetverantwoording
De baten omvatten de opbrengsten uit levering diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke.
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Toelichting op de balans
Activa
31-12-2017
€

31-12-2016
€

1 Materiële vaste activa
Terreinen en gronden

7.221

7.221

Terreinen en gronden:
Dit betreffen landerijen. De totale oppervlakte bedraagt ultimo 2017 circa 1,35 ha. De gronden zijn gelegen te
Prinsenbeek en zijn verpacht aan één landbouwer.

31-12-2017
€

31-12-2016
€

2 Financiële vaste activa
Overige effecten

951.733

884.592
2017
€

Overige effecten
Boekwaarde per 1 januari
Aankopen
Koersresultaat
Verkopen

884.592
296.514
(294)
(229.079)

Boekwaarde per 31 december

951.733

De beurswaarde per 31 december 2017 bedraagt € 1.079.702 (2016: € 1.051.065).
31-12-2017
€

31-12-2016
€

3 Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa

8.119

14.648

Vorderingen > 1 jaar
Het totaal van de overige vorderingen en overlopende activa heeft een resterende looptijd korter dan een jaar.
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31-12-2017
€

31-12-2016
€

Overige vorderingen en overlopende activa
Interest effecten
Roggerente en bankrente
Gekapitaliseerde rente
Dividendbelasting

4.395
2.502
197
1.025

6.847
5.236
197
2.368

8.119

14.648

31-12-2017
€

31-12-2016
€

4 Liquide middelen
ABN
ABN
ABN
ABN

AMRO
AMRO
AMRO
AMRO

Bank
Bank
Bank
Bank

N.V.,
N.V.,
N.V.,
N.V.,

private banking spaarrekening
rekening-courant
privérekening
vermogensspaarrekening

255
1.037
1.701
652.161

5.244
16.896
1.251
660.984

655.154

684.375
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Passiva
5 Stichtingsvermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:
Overige (vrije)
reserves
€
1.560.199

Stand per 1 januari 2017
Uit resultaatverdeling

40.362

Stand per 31 december 2017

1.600.561
31-12-2017
€

31-12-2016
€

6 Kortlopende schulden
Overige schulden

21.666
31-12-2017
€

30.637
31-12-2016
€

Overige schulden
Subsidies
Accountantskosten
Bewaarloon effecten

16.100
3.932
1.634

25.122
3.932
1.583

21.666

30.637
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Toelichting op de staat van baten en lasten
2017
€

2016
€

7 Kosten van grond- en hulpstoffen
Kosten landerijen

65

2017
€

-

2016
€

8 Overige bedrijfskosten
Algemene kosten

37.736
2017
€

119.131
2016
€

Algemene kosten
Subsidies
Accountantskosten
Kantoorbehoeften en diversen

32.145
5.203
388

114.644
3.932
555

37.736

119.131

2017
€

2016
€

Subsidies
Bootreis 2017 Surplus Zorg
Dagactiviteitencentra Careyn
Groot evenementenkoor Breda
Hospice Breda
Lourdesreis
Mondhygiëne voor ouderen
Nationaal Ouderenfonds
Netwerk Palliatieve Zorg (Steunpunt Zinvol)
Stichting H.I.B.O.
Stichting Vrienden van Amphia
Stichting Woonzorgcentrum Raffy
Themakosten 2017 St. Surplus Comport (VredenBergh)

7.000
645
2.000
15.000
2.000
5.500
32.145

1.000
65.000
7.500
(5.000)
44.044
2.100
114.644
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2017
€

2016
€

9 Financiële baten en lasten
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van
effecten
Rentelasten en soortgelijke kosten

82.786
2.328

23.954
5.364

(294)
(7.138)

2.138
(5.974)

77.682

25.482

2017
€

2016
€

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
Opbrengst van effecten die tot de financiële vaste activa behoren

82.786
2017
€

Opbrengst van effecten die tot de financiële vaste activa behoren
Rente effecten
Dividend effecten
Verkoopresultaat effecten

23.954
2016
€

12.271
14.058
56.457

12.500
11.454
-

82.786

23.954

2017
€

2016
€

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rente overige vorderingen

2.328
2017
€

Rente overige vorderingen
Rente banken
Roggerente

5.364
2016
€

2.320
8

5.356
8

2.328

5.364
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2017
€

2016
€

Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten
Waardeveranderingen van effecten die tot de financiële vaste activa behoren

(294)
2017
€

Waardeveranderingen van effecten die tot de financiële vaste activa behoren
Koersresultaat effecten

(294)
2017
€

2.138
2016
€

2.138
2016
€

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente overige schulden

7.138
2017
€

Rente overige schulden
Kosten effecten

7.138

5.974
2016
€

5.974

Breda,
Stichting "Het Voormalig Gasthuis te Breda"

Mr. J.P. Leijten
Voorzitter

Mr. C.J.M. Gielen
Penningmeester

Mr. N.A.C. Fouchier

Mr. P.J.M. Boomaars

drs. S. de Groot-Borsje
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