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Aan het bestuur van
Stichting Vrienden van Ravestein
Wilhelminazijstraat 5
4194 TS Geldermalsen

Culemborg, 25 mei 2021

Geacht bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot de stichting.
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OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw besloten vennootschap, waarin begrepen
de balans met tellingen van € 7.526 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van negatief
€ 697, samengesteld.
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SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur
De jaarrekening van Stichting Vrienden van Ravestein te Geldermalsen is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de
winst-en-verliesrekening over 2020 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 in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 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 hebben wij door het lezen van de jaarrekening
globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Vrienden
van Ravestein. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat
stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de
jaarrekening.
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 dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u
verstrekte gegevens.

Stichting Vrienden van Ravestein
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Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Met vriendelijke groet,
Stouten en Wijnen B.V.

J. Stouten
Accountant-Administratieconsulent
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JAARVERSLAG BESTUUR

Gelukkig oud worden en zijn… dat wil toch iedereen!
Als gevolg van de corona pandemie is het jaar 2020 een bijzonder jaar geweest. Helaas is ook zorgcentrum
Ravestein in 2020 getroffen door het corona virus. Er zijn besmettingen geweest en een behoorlijk aantal
bewoners is overleden als gevolg van corona.
De doelstelling van de vrienden van Ravestein "het veraangenamen van het leven van de bewoners"
middels projecten heeft op een lager pitje gestaan de eerste maanden van 2020. Dit als gevolg van de
corona pandemie.
Wel hebben we de bewoners en het team van Ravestein begin 2020 ondersteund met kleine acties. Zo is er
eind maart voor iedereen taart gebracht en hebben we in mei sorbet ijsjes laten bezorgen.
Omdat vergaderen op Ravestein niet altijd mogelijk was hebben we een aantal keer op externe locaties
vergaderd. Er is onder andere gebruik gemaakt van de grote vergaderzaal bij Adri van Kessel. Het
overhandigen van projecten hebben we kunnen doen met inachtneming van de corona maatregelen.
De extra Qwiek-up die we samen met Rotary Club Geldermalsen hebben kunnen aanschaffen is in juni
buiten voor de hoofdingang overhandigd aan het team van Ravestein.
In januari 2020 organiseerden lokale ondernemers Arjan de Gram en Sjaak de Bruin een Funky Weekend
in restaurant Echica. De opbrengst van dit evenement was bestemd voor de vrienden. Met de opbrengst en
een bijdrage van de vrienden is er een koppelbed aangeschaft. Het bed is in de zomer afgeleverd en in
september samen met Arjan en Sjaak officieel overhandigd aan Ravestein.
In december heeft George Burgraaff een aantal landschapsfoto's uit zijn uitgebreide collectie geëxposeerd
op Ravestein. George heeft een aantal foto's geschonken aan Ravestein.
Eind 2020 zijn we gestart met het project revitalisering belevingstuin en de aanleg van een jeu-de-boules
baan. Er is onder andere al steun toegezegd door de Gemeente West Betuwe en het Rivierenlandfonds.
Begin 2021 zal dit project worden opgeleverd.
Het aantal bedrijfssponsoren is ook in 2020 stabiel gebleven.
Geldermalsen, mei 2021.
Derk van den Haak
Voorzitter Vrienden van Ravestein
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)
31 december 2020

31 december 2019

€

€

€

€

ACT IVA
Vlottende activa
Vorderingen

(1)

Overige vorderingen en overlopende
activa
Liquide middelen

(2)

16

16

7.510

8.207

7.526

8.223

7.526

8.223

7.526

8.223

PASS IVA
Stichtingsvermogen
Exploitatie-overschot

(3)
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

2020
€

Ontvangen giften

2019
€

€

€

(4)

10.710

5.202

(5)

11.227

1.849

-517

3.353

-180
-

-176
-

-697

3.177

Kosten
Beheerskosten
Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
.
Resultaat

(6)
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN
Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

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.
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen
Het exploitatie-overschot wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen giften en alle hiermee
verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De baten en lasten worden bepaald
met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Exploitatie-tekorten welke hun oosprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra
deze voorzienbaar zijn.

Opbrengstverantwoording
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en anders lasten van het
verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.
Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra die voorzienbaar
zijn.

Ontvangen giften
Deze post heeft betreft de van derden ontvangen bedragen ter verwezenlijking van het deel van de
Stichting.
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de
koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten
De rentebaten en- lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten enlasten van uitgegeven en ontvangen leningen.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
1. Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa
31-12-2020

31-12-2019

€

€

Overlopende activa
Rente

16

16

6.009
1.501

4.205
4.002

7.510

8.207

2. Liquide middelen
Rabobank 3131.47.019
Rabobank BedrijfsTeleRekening 3284.827.498
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PASSIVA
3. Stichtingsvermogen
2020

2019

€

€

Exploitatie-overschot
Stand per 1 januari
Exploitatiesaldo

8.223
-697

5.046
3.177

Stand per 31 december

7.526

8.223
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020
2020

2019

€

€

4. Ontvangen giften
Giften Stouten & Wijnen
Opbrengst braderie
Overige giften

750
9.960

750
470
3.982

10.710

5.202

750
10
10.137
330

750
10
988
101

11.227

1.849

-180

-176

-180

-176

Beheerskosten
5. Beheerskosten
Accountantskosten
Donaties
Aanschaf middelen voor bewoners
Drukwerk

6. Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Kosten rekening-courant Rabobank
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Stichting Vrienden van Ravestein te Geldermalsen
OVERIGE GEGEVENS
Accountantsverklaring ex-artikel 392 lid 1a Titel 9 Boek 2 BW
De stichting is op grond van artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW vrijgesteld van accountantsonderzoek en
van de accountantsverklaring ex-artikel 393 lid 5 Titel 9 Boek 2 BW.

Ondertekening jaarrekening door bestuur

(D. van den Haak)
Voorzitter

(M.G.L. Lambregts)
Penningmeester

(W. Janssen van Doorn)
Secretaris
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