
Jaarverslag 2017 – Stichting tot Steun aan het werk van de Stichting 

Terminale Thuiszorg “Noaberhulp” Zutphen  

Naam: Stichting tot Steun aan het Werk van de Stichting Terminale Thuiszorg “Noaberhulp” Zutphen  

RSIN nummer: 816076285  

Contactgegevens:  
Postadres:  
Thorbeckesingel  2,  
7204 KS te Zutphen  
Tel: 06-10 46 54 95  
 
Doelstelling:  
Het verlenen van materiële hulp en ondersteuning aan de te Zutphen gevestigde stichting:  
Stichting Terminale Thuiszorg Noaberhulp.  
 
Beleid:  
Het statutaire doel bereiken door middel van fondswerving, donaties, schenkingen of op andere wijze gelden of 
geldswaarden te verkrijgen en ter beschikking te stellen van de Stichting Terminale Thuiszorg “Noaberhulp” hetzij in 
de vorm van a fonds perdu of subsidies, in de vorm van geldleningen of kredieten, of andere wederkerige 
overeenkomsten al dan niet onder dekking van zekerheid. Dit ter aanwending van alle geoorloofde middelen, die 
naar het oordeel van het bestuur,  
geschikt zijn het doel van de Stichting Terminale Thuiszorg “Noaberhulp” te bevorderen.  
 
Bestuur:  
Elize de Weerd: voorzitter, Jan Kuijs: secretaris, Cobi Jurriëns: penningmeester, Marcel Thuis, Viola Zevenhuizen, Rixt 
Zuidema. Alle bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd met (een) andere  
bestuurder(s).  
 
Beloningsbeleid:  
De stichting heeft geen betaalde krachten in dienst; de werkzaamheden door bestuurders en of vrijwilligers worden 
pro deo uitgevoerd.  
 
Verslag van de uitgeoefende activiteiten:  
Het bestuur heeft in 2017 viermaal vergaderd. Giften en of subsidies zijn het afgelopen jaar zonder bijzondere 
inspanning van het bestuur en of overige vrijwilligers ontvangen. Alle subsidiënten en donateurs zijn schriftelijk 
bedankt voor hun vrijwillige bijdrage. De stichting heeft een vermogenssubsidie verstrekt aan de Stichting 
Noaberhulp. Deze vermogenssubsidie bestaat uit het exploitatietekort van Noaberhulp. De ondersteuning van de 
exploitatie is nodig omdat Noaberhulp jaarlijks een structureel tekort heeft. In dit verband heeft het bestuur 
besloten dat Noaberhulp jaarlijks een vermogenssubsidie tegemoet kan zien ter grootte van hun tekort vermeerderd 
met € 1.--. Dit uiteraard onder voorwaarde dat het vermogen van de “Stichting tot Steun…” het toelaat.  
Daarnaast heeft Noaberhulp gebruik gemaakt van een, aan hen verstrekte, kredietfaciliteit. Hieraan ligt een 
overeenkomst ten grondslag. Naast het ter beschikking stellen van een jaarlijkse vermogenssubsidie en een 
kredietfaciliteit stelt de “Stichting tot Steun….” zich ten doel om de exploitatie van “Noaberhulp” gedurende een jaar 
te waarborgen, calamiteiten en eventueel niet af gedekte eigen risico’s te financieren, en het financieren van 
noodzakelijke investeringen en bijzondere evenementen. Het huidige vrij uitkeerbare vermogen is  
naar een voorzichtige schatting nog een aantal jaren voldoende om de exploitatie van “Noaberhulp”  
te kunnen ondersteunen. Het bestuur constateert een discrepantie tussen de stijgende kosten  
(o.a. PR-activiteiten, deskundigheidsbevordering vrijwilligers) en de van het Ministerie te ontvangen  
jaarlijkse subsidie uit de regeling palliatieve zorg.  
 
 
 
 
 



 
Financiële verantwoording:  
Onderstaand zijn de balans en de exploitatierekening over het jaar 2017 weergegeven:  
 
 

Balans  
 

Activa 31-12-2017 
 

Exploitatie Baten 31-12-2017  
 

 Vorderingen 167 
 

 Donaties,  
giften  
en  
rente  
 

12.123 
 

 Liquide  
middelen  
 

190.913  
 

   

 Totaal 191.080  Totaal 12.123 

      

 Passiva  
 

  Lasten  
 

 

 Algemene  
Reserve  
 

93.406 
 

 Bankkosten 155  
 

 Voorzieningen  
 

97.257 
 

 WMO 3700 

 Kortlopende  
schulden  
 

417  Vermogenssubsidie 12.000 

 Totaal  
 

191.080  
 

 Totaal 15.855 

    Exploitatieresultaat -3732 
 

 


