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Inleiding 
 

Stichting Parkhuysen is verantwoordelijk voor de organisatie van het Roparun Parkhuys Almere. Het 

Roparun Parkhuys Almere, hierna te noemen Parkhuys, is een inloop huis voor mensen met kanker of 

voor een andere ernstige ziekte en iedereen die hier direct of indirect mee te maken heeft.  

Het Parkhuys geeft geen medische adviezen, maar biedt hulp bij de verwerking, het omgaan met de 

ziekte en in sommige gevallen zelfs bij het nemen van afscheid.  

Het Parkhuys heeft een open en levendige sfeer. Het biedt mensen een warm welkom waar ze hun 

verhaal kwijt kunnen, met lotgenoten kunnen praten of een activiteit kunnen doen.  

Het Parkhuys is bijzonder omdat er een combinatie is van activiteiten, therapieën en aanvullende 

diensten. Ook de naasten van ernstig zieken kunnen bij het Parkhuys terecht.  

Uitgangspunt voor het Parkhuys is het geven van psychosociale ondersteuning, informatie en 

begeleiding en is hiermee een bindend en richtinggevend element.  

Het Parkhuys is een vrijwilligersorganisatie die ondersteund wordt door 2 betaalde krachten.  

Het centrale punt van het Parkhuys is het inloophuis. Een ruimte waar gastvrouwen en - heren 

begeleiding en steun bieden aan de gasten en hun naasten. 

 

Voor kinderen tot 12 jaar is er het kinderhuisje ‘De Betovering’ voor opvang en begeleiding van 

kinderen die ziekte of verlies van dichtbij meemaken, zodat ze op hun eigen niveau ervaringen 

kunnen verwerken. Zij leren bij de Kidsclub om te gaan met de veranderde thuissituatie. Voor 

jongeren in de middelbare schoolleeftijd is er een gespreksgroep en maandelijks een gezellige avond. 

Ook zij hebben een speciale jongerenruimte. 

 

Er is steun en begeleiding bij gesprekken, bij lichamelijke activiteiten (Yoga, conditietraining of 

lichaamswerk ), bij creatieve uitingen (schilderen, tekenen, werken met klei of steen) en muzikale 

ondersteuning als stemexpressie, klankschalenexpressie en het zingen voor je levenkoor. 

Tevens biedt het Parkhuys ruimte aan geschoolde therapeuten en ondersteunende diensten met 

diverse mogelijkheden. 
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Missie en visie 

Het Parkhuys is een inloophuis voor mensen met kanker of een andere ernstige ziekte en hun 

naasten. Het Parkhuys stelt zich ten doel om in samenwerking met en als aanvulling op de standaard 

(oncologische) zorg, mensen te ondersteunen bij: 

 Een gastvrij welkom voor mensen die leven met kanker en hun naasten 

 Het verbeteren van de kwaliteit van leven en hun welbevinden. 

 Het verzachten van de belastende gevolgen van de ziekte cq. de behandeling. 

 Het verhogen van de weerbaarheid, het aanspreken van de eigen kracht, en het 
adequaat leren omgaan met de ziekte. 

 

Kern waarden van het Parkhuys 

 persoonlijke aandacht 

 deskundigheid 

 toegankelijkheid 

 samenwerking 

 vooruitstrevendheid 

 transparant 

 zichtbaarheid 

 

Kerndiensten van het Parkhuys 

 informatie: bibliotheken, folders, informatieavonden en patiëntenvereniging 

 psychosociale zorg: begeleiding door professionele krachten 

 ondersteunende diensten: kapper, mama protheses, werkhervatting en reïntegratie, 
thuiszorg 

 lotgenoten contact: diverse contactgroepen, creatieve activiteiten, persoonlijke gesprekken 

 lichaam en geest: mindfulness, tai chi, yoga, klein beginnen, massage, klankschalen, 
stemexpressie, zingen voor je levenkoor. 



5 
 

Inhoudelijk jaarverslag 2014 
2014 is vooral het jaar geweest van “Focus op vraag en aanbod aan onze gasten”. 

Focus op wat er werkelijk nodig is en belangrijk om verder uit te werken. Soms betekende dat 

afscheid nemen van activiteiten maar veelal het (opnieuw) kijken naar het aanbod.  

In 2014 hebben we ook focus gehad op onze interne huishouding. Wat is onze visie, wat drijft ons. 

Wat hebben we daarvoor nodig.  

De dependance in het Flevoziekenhuis is één van de projecten die samenwerking geeft tussen 

medisch personeel en vrijwilligers met als doel verbinding voor de patient/gast. Het is belangrijk 

gebleken dat patiënten weten dat de samenwerking erop gericht is om zoveel mogelijk elkaar aan te 

vullen in het aanbod van zorg. Het planetree concept en de gastvrije ontvangst in het Parkhuys maakt 

deze samenwerking tot een succes.  

Gasten komen bij het Parkhuys ook met andere (zorg) vragen. Mede daarom blijven we in gesprek 

met mogelijke, ondersteunende diensten. Een kapper is nu permanent aanwezig. Als er meer zorg 

geboden moet worden of er is een naderend afscheid, kan men de thuiszorgorganisatie Endless 

inschakelen. Zij zijn sterk in het bieden van palliatieve zorg. Het Parkhuys zal De visie “alles onder één 

dak” zal hiermee blijvend vorm worden gegeven. 

Het Parkhuys is in 2014 goed bezocht. Meer verwijzingen vanuit de huisartsen en het Flevoziekenhuis 

waardoor we weten dat het Parkhuys voorziet in een behoefte 

Er was veel vraag naar creatieve activiteiten, daarom is de frequentie verhoogd. Wisselingen in het 

begeleiden van lotgenotengroepen heeft verdieping gegeven waardoor we meer deelnemers 

mochten ontvangen. 

De IPSO, brancheorganisatie van inloophuizen in Nederland, heeft zich hard gemaakt voor betere 

samenwerking en begeleiding van de inloophuizen. Gezamenlijk acties en scholing hebben 

bijgedragen aan een stevig imago. IPSO zet zich in door gesprekken te voeren met KWF en de 

zorgverzekeraars. Hierdoor zijn wij beter vertegenwoordigd in de collectieve vraag aan de grotere 

instanties. 

Verbreding van het aanbod 

Voor de jongeren hebben een speciale “gameroom” in gebruik genomen vorig jaar. Met alle 

apparatuur die jongeren gebruiken, kunnen zij naar hartelust muziek draaien, gamen en films kijken. 

Even weg van de zorg van alledag en elkaar ontmoeten in een gezellige sfeer. De gespreksgroepen 

vinden nog steeds plaats maar op een andere dag.  

Doordat veel mensen genezen van kanker ontstaat een nieuwe groep chronisch zieken. Zij leven vaak 

al jaren met de gevolgen van chemo en bestraling. Terugkeer naar werk of het “gewone”leven blijkt 

in de praktijk moeilijk. Om die reden heeft het Parkhuys contact gezocht met het ziekenhuis om de 

mogelijkheden van een nazorgpoli te bespreken. Een verpleegkundige zal in dit project participeren. 

De wens en inzet is om in 2014 het Parkhuys als basis te gebruiken voor deze poli. Enerzijds is dit de 

juiste plek omdat gasten in een huiselijke en warme sfeer ontvangen kunnen worden en niet 

herinnerd worden aan het ziekenhuis, anderzijds zal het bezoekersaantal voor het Parkhuys 

verhogen. 
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Ook blijkt er meer behoefte te zijn aan creatieve activiteiten. Op de woensdag is er daarom een extra 

aanbod gerealiseerd.  

Werving van sponsoren 

Het blijft een uitdaging om de financiën op orde te houden. Het zoeken naar mogelijke (nieuwe) 

sponsors is door de huidige financiele situatie bij bedrijven, moeilijk te realiseren. Wel zien we een 

trend ontstaan dat bedrijven goederen en/of diensten beschikbaar stellen. Een andere manier van 

sponsoring waardoor we op een andere manier geld kunnen besparen. Afspraken worden vastgelegd 

in een sponsorcontract. In 2014 is er dan ook meer tijd geinvesteerd in het ontwikkelen en uitbreiden 

van grotere evenementen. De Parkhuysloterij is ontwikkeld en een spinningmarathon is 

georgansieerd. Dit allemaal gerealiseerd door vrijwilligers in samenwerking met het bedrijfsleven. 

Een sportschool heeft zich voor 3 jaar verbonden aan het Parkhuys. Een groot sportevenement geeft 

de mogelijkheid om op sportieve wijze geld op te halen. Daarnaast geeft deze samenwerking de 

mogelijkheid aan onze gasten deel te nemen en begeleiding te krijgen om weer te gaan sporten. 

Huisvesting 

Stichting Parkhuysen heeft sinds 2011 het pand in eigen bezit en tevens verantwoordelijk voor het 

onderhoud ervan. 

Vrijwilligers 

Ongeveer 60 vrijwilligers werken in en voor het Parkhuys. De meesten als gastvrouw of gastheer, 

maar ook het onderhoud van de tuin, het beheer van het gebouw, de infotheek, het rondbrengen 

van folders, begeleiding van de creatieve en lotgenotengroepen, promotiewerk buiten de deur en de 

nieuwsbrief worden door vrijwillige inzet tot stand gebracht. Vrijwilligers worden ook ingezet bij 

eenmalige activiteiten als Viva la Donnadag, Samenloop voor hoop, Goede Doelenmarkt. 

Naast vrijwilligerswerk in het Parkhuys worden ook mensen aangetrokken uit het bedrijfsleven die bij 

grote evenementen vanuit hun eigen kennis ondersteuning bieden. Dit gaat dan om het 

Parkhuysgala, catwalken diverse overige activiteiten. 

Vrijwilligers worden aangesproken om hun talenten in te zetten. Naast het werk als gastvrouw bij de 

inloop wordt hierdoor een appèl gedaan op hun kennis en kunde. 

Het takenpakket van een coordinator vrijwilligerswerk is in 2013 verdeeld geweest. Hierdoor is wel 

ruis ontstaan in de aansturing van de vrijwilligers en heeft de scholing onder druk gestaan. In de 

praktijk blijkt dat er teveel (verantwoordelijke) taken bij de vrijwilligers liggen. Het management zal 

hier beter zicht op moeten krijgen. Eind 2013 is daarom besloten dat het management meer tijd aan 

de begeleiding gaat besteden. De centrum manager is in 2014 meer intern bezig geweest. 

Veel van de vrijwilligers zijn 'ervaringsdeskundig', d.w.z. dat zij zelf ziek zijn geweest of een zieke 

partner hebben of hebben gehad. Vrijwilligers zien hun werk in het Parkhuys vaak als een opstap en 

gewenningstijd om daarna weer een vaste baan aan te kunnen.  

Daarnaast werken wij regelmatig nieuwe vrijwilligers in die (tijdelijk) zonder werk zitten. Gelukkig 

krijgen zij van het UWV nog steeds de gelegenheid om vrijwilligerswerk te doen. Deze vrijwilligers zijn 

relatief jonger en hebben meer tijd te besteden. Zij brengen een positieve sfeer mee en tonen 

daadkracht en stimuleren de andere vrijwilligers. Het blijft wel oppassen dat deze groep vrijwilligers 
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niet teveel taken en teveel tijd besteden aan het Parkhuys. De kans bestaat dat zij “onmisbaar” 

worden. 

De diversiteit, kwaliteit en talenten van de vrijwilligers maken dat het Parkhuys een gastvrije 

uitstraling heeft. De vrijwilligers maken het Parkhuys mogelijk, zij zijn het eerste aanspreekpunt voor 

mensen die hulp nodig hebben.  

Voor de vrijwilligers wordt (bij)scholing georganiseerd, twee keer per jaar een gezamenlijke 

werkbespreking, een feestavond en een kerstviering. Het Parkhuys heeft een vrijwilligersbeleid en de 

vrijwilligers zijn verzekerd via de VMCA.  

Vanuit het middelbaar en beroepsonderwijs is belangstelling om het Parkhuys te bezoeken. Met 

gerichte vragen en een dagdeel meelopen hebben wij regelmatig leerlingen mogen ontvangen. 

Geregeld worden zelfgemaakte filmpjes en intervieuws op Youtube gezet. Vaak wordt dit gezien als 

een vervanging van een MAS-stage en veelal gaat het om werkstukken die gemaakt worden voor een 

beoordeling van school.  

Therapeuten 

Het is de doelstelling van het Parkhuys om mensen met kanker en hun naasten zo goed mogelijk bij 

te staan. Uit onderzoek bleek dat bij 65% van patiënten behoefte bestaat aan enige vorm van 

psychosociale ondersteuning en 10% tot 15 % van de patiënten en hun naasten hebben behoefte aan 

professionele hulp. Het Parkhuys biedt dan ook ruimte aan therapeuten. Deze zijn niet in 

dienstverband maar werken zelfstandig en voor eigen verantwoording en rekening binnen het 

Parkhuys. De Parkhuys therapeuten zijn gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met een 

ernstige ziekte en zijn aangesloten bij een beroepsvereniging. 

Het therapieaanbod is zeer divers, van psycholoog, masseur, homeopaat, creatief therapeut, 

fysiotherapeut, bewegingsleer als Tai Chi, kindercounselor, gespreks- en Simonton therapeuten tot 

stervens- en verliesbegeleiding. 

Ook professionals als een pastor verlenen op vrijwillige basis geestelijke ondersteuning aan onze 

gasten. 

Gasten en activiteiten 

Door het grote aanbod van activiteiten vinden steeds meer mensen de weg naar het Parkhuys. 

Gespreks- en lotgenotengroepen voldoen aan een behoefte om met gelijkgestemden ervaringen uit 

te wisselen. Ontspanning- en creatieve groepen werden in 2014 goed bezocht als ontmoetingspunt 

voor afleiding en gezelligheid.  

Voor kinderen van de basisschool (4-12 jaar) en voor jongeren (12-21 jaar) is er een rouwgroep voor 

het verwerken van verlies van een naaste. Ook in 2014 waren er begeleidingsgroepen voor kinderen 

en jongeren met ziekte in het gezin.  

De KidsClub is er voor begeleiding van basisschool kinderen met een zieke ouder, broer of zus. 

Parkhuys Jongeren is er voor begeleiding van kinderen van de middelbare school. 

De Infotheek geeft voorlichting en informatie over ziekten, behandelingen en hulpverleners. Ook 

praktische informatie over pruiken, prothese en andere hulpmiddelen is aanwezig. 
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Vaste activiteiten 

Vaste contactgroepen zijn georganiseerd op: 
 
Maandag   De nabestaandengroep ‘Alleen verder’. 
    Klein Beginnen: bewegingsactiviteit onder   
    begeleiding van een fysiotherapeut. 
    Tai-Chi. 
    Kinderen in rouw. 
Dinsdag  Mammae Care: lotgenoten groep voor allochtone vrouwen  

              met borstkanker.  
    Open atelier. 
Woensdag (avond)  'Ladies day’ voor vrouwen met kanker. 
    Kidsclub en Parkhuys jongeren 

Mandala tekenen 
    Gespreksgroep voor partners 
    Mannengroep 
    Ladiesavond: voor vrouwen die weer aan het werk zijn. 

Jongeren in rouw 
Donderdag   Mindfulness 
    Yoga 
    Open atelier 
Vrijdag    Mandalatekenen 
    Het zingen voor je leven koor, om de week 

 

Door gespecialiseerde medewerkers wordt: 

 elke week Yoga, Tai Chi en Mindfulness aangeboden.  

 eenmaal per 2 weken wordt het zingen voor je leven koor georganiseerd in samenwerking 

Stichting Kanker in Beeld.  

 maandelijks worden Klankschalenmassage, Stemexpressie aangeboden. 

Eenmalige activiteiten  

 In januari vond er een nieuwjaarsconcert plaats.  

 Wereldkankerdag was goed bezocht. Door een gezamelijkheid van IPSO en KWF werden wij 

in staat gesteld “doorgeefrozen”uit te delen. Hierdoor werd de aandacht vergroot en nam 

het bezoekersaantal toe. 

 Er was een 'verwendag' voor vrouwen met kanker: de Viva la Donnadag.  

 Een landelijke ontmoetingsdag werd georganiseerd voor Jongeren in Rouw in samenwerking 

met Humanitas. 

 Informatie avonden werden gegeven over Voeding en Kanker, Samenloop Voor Hoop, special 

H-Yoga, Logopedie en Afasie bij Kanker. 

 In oktober hadden we de try-out van een theaterprogramma “het zwarte gat”, over een 

(ex)kankerpatient die het leven na alle behandelingen weer oppakken moet. 
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 Een studente is betrokken geraakt bij de Kidsclub. Zij had zelf een fonds aangesproken 

waardoor zij kleine attenties kon kopen. In samenwerking met onze kindertherapeuten is 2 

maal een terugkom- middag georganiseerd. 

Verwerven van subsidies, fondsen en giften 

Breedveld en Schröder 

Elektrotechnisch bureau Breedveld en Schröder heeft met ingang van 2011 sponsoring toegezegd 

voor de komende 5 jaar aan het Parkhuys. 

Overige sponsoren 

 Gemeente Almere subsidieert vanuit de WMO.  

 Rotary Almere ondersteunt het Parkhuys, zij verzorgden (financieel en inhoudelijk) ook dit 
jaar weer de feestelijke kerstlunch voor vrijwilligers. Het Parkhuys wordt hierdoor in 
staatgesteld haar vrijwilligers te bedanken voor het vele werk dat zij verrichten. 

Kleine en grote giften kwamen binnen via acties en collectes van bedrijven en op persoonlijke titel. 

Periodieke giften ontvangt het Parkhuys van diverse trouwe donateurs.  

Het aantal bezoekers, alsmede de steun en begeleiding hiervan, vraagt om een grote inspanning van 

het Parkhuys. Deze inspanning betekent eveneens meer uitgaven om hieraan invulling te geven. Het 

Parkhuys heeft zich dan ook tot doel gesteld om het aantal sponsoren te vergroten zodat de reeds 

uitgewerkte plannen kunnen worden geïmplementeerd. Hoofddoel is en blijft hierbij invulling te 

geven aan de behoefte die er vanuit de bezoekers van het Parkhuys bestaat. 

Zowel voor 2013 als voor 2014 heeft het bestuur hierbij geaccepteerd dat de uitgaven hoger zijn dan 

de baten. In 2015 zal moeten worden ingegrepen als de ingezette acties tot behoud en uitbreiding 

van middelen geen doorgang lijken te vinden.  

Communicatie 

De contacten met de verwijzers, zoals specialisten en huisartsen van Zorggroep Almere hebben 

constant aandacht. De dependance van het Parkhuys op de oncologische afdeling in het 

Flevoziekenhuis heeft zijn definitieve plek gevonden en is projectstatus af. De contacten met diverse 

organisaties in Flevoland zoals van thuis- en palliatieve zorg en van de Hospice zijn goed en 

regelmatig. Patiëntenverenigingen brengen hun voorlichtingsmateriaal en organiseren 

ontmoetingsdagen. Stichting MEE, Humanitas en de VMCA werken nauw met het Parkhuys samen.  

In het Flevoziekenhuis plaatsen we maandelijks de nieuwe activiteiten op de wachtkamer-TV. Met 

ingang van 2013 laten we bij de Zorggroep speciale evenementen aankondigen via de wachtkamer-

TV bij gezondheidscentra. Communicatie via de Zorggroep heeft nog geen vaste status. Alleen 

speciale projecten worden geplaatst. Met het Flevoziekenhuis is dit goed geregeld. 

Almere City Marketing(ACM) heeft besloten om het Parkhuys voor 3 jaar de gelegenheid te geven 

betrokken te zijn bij het bedrijfsleven. Door deel te kunnen nemen aan het Botterfestival, tweemaal 

per jaar bijeenkomsten bij te wonen, hebben wij veel aandacht kunnen vragen voor het Parkhuys. 

Vooral de bezetting bij het gala komt uit de naamsbekendheid via dit contact. 

Bij manifestaties en open dagen zoals Samenloop voor Hoop, het symposium in het Flevoziekenhuis, 

het Havenfestival en de Goede Doelenmarkt, staat een stand van het Parkhuys, bemand door 
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vrijwilligers. Tevens zorgt het lidmaatschap van IPSO, NVPO en de communicatie met de IKC's voor 

landelijke bekendheid. 

Doordat de website nog niet volledig functioneert, kunnen onze gasten niet altijd de juiste informatie 

vinden. De website heeft onze constante aandacht, een vrijwilliger spant zich in om zo snel mogelijk 

onze website overzichtelijk in te richten. Facebook is voor het Parkhuys vorig jaar opgezet. 

Activiteiten, nieuws items, foto’s en berichten worden geplaatst. In een jaar tijd hebben wij bijna 400 

volgers. 

De dialoog met het KWF verloopt langzaam. De visie van het KWF is nog steeds het onderzoeken van 

samenwerking met inloophuizen en het bieden van psychosociale zorg. Toegezegde financiele 

ondersteuning laat lang op zich wachten en is aan strenge regels gebonden.  

Communicatie en bekendheid naar onze huidige en toekomstige gasten werd via facebook, folders, 

flyers, krantenartikelen en radio- en tv uitzendingen gestimuleerd.  

2. Jongeren 

De ‘Gameroom” is in het najaar officieel door de Parkhuysjongeren geopend. Zij hebben nu een eigen 

plek. Doordat we meer vrijwilligers bij het jongerenproject hebben kunnen betrekken, zijn er plannen 

voor een “inloop soos avond”.  

3. Media 

Facebook is de nieuwe website. Snelle reacties naar onze gasten en andere belangstellende 

brengen het Parkhuys in beweging. Het vergroot de betrokkenheid en men kan direct reageren, of 

het Parkhuys nou open is of niet. Ook onze sponsors zien de voordelen als ze door ons “geliked” 

worden. Zij kunnen dan op hun beurt het bericht weer doorzetten. Een vrijwilliger houdt facebook, 

samen met de centrum manager actueel. 

De samenwerking met de Almere Deze Week heeft gezorgd voor veel aandacht voor onze 

activiteiten. Hierdoor konden we terugkerend aandacht geven aan de projecten. Maar ook kleine 

zaken mochten belangeloos geplaatst worden.  

 

Bij het lokale radio/tv station Almere FM hebben wij maandelijks een uur “ontbijtradio” mogen 

maken. Elke maand met een ander thema hebben wij alle facetten van het Parkhuys voorbij kunnen 

laten komen. 

Elke maand wordt er op de wachtkamer tv van het Flevoziekenhuis berichten over de komende 

maandactiviteiten van het Parkhuys geplaatst. Op de wachtkamer tv van de zorggroep kunnen wij 

nu, bij uitzondering, ook berichten laten plaatsten. Dit zijn dan vooral specaile evenementen als de 

open dag en de kidsclub. 
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4. Bestuur 

 Joep Kramer, voorzitter; 

 Patrick de Koning, penningmeester; 

 Jan Baars, bestuurslid (zorg- en activiteit vraagstukken);  

 Ron Kuizenga, bestuurslid (juridische zaken); 

 Ruth Smits, secretaris.  

4.1 Financiële positie  

Het bestuur heeft maatregelen genomen om de financiële balans te herstellen. Dit heeft 

geresulteerd in een aantal maatregelen. Het bestuur streeft naar een begroting in evenwicht. De 

afschrijving op het pand wordt hierbij uit de exploitatie geabstratheerd in de eerste vijf jaar.  

Het resultaat over het boekjaar komt uit op € 87.335 inclusief afschrijvingslasten en 

waardeverminderingen (€ 24.931 negatief exclusief afschrijvingslasten en waardeverminderingen) 

ten opzichte van negatief € 95.033 inclusief afschrijvingslasten (€ 30.151 negatief exclusief 

afschrijvingslasten). Voor 2015 is de begroting. Dit wil zeggen inkomsten en uitgaven zijn met elkaar 

in evenwicht. Inmiddels is in 2015 een nieuwe centrum manager aangetrokken, die 1 april is gestart. 

Met een zorg partij zijn afspraken gemaakt over de verhuur van een deel van het pand. 

 

De zorg om invulling te kunnen geven aan de toenemende vraag blijft. Voor bestuur en centrum 

manager is dit een hoofdprioriteit waar veel energie en tijd in gaat zitten. Daarnaast zal verder 

worden ingezet op samenwerking binnen het palliatief netwerk.   

4.2 Samenvatting  

Het jaar 2014 stond in het teken van focus en reorganisatie. De reorganisatie heeft een impact gehad 

op medewerkers en vrijwilligers.  De reorganisatie is afgerond en het blikveld is weer gericht op de 

toekomst. Van belang is hierbij de rol en de focus van het Parkhuys binnen de paliatieve zorg binnen 

Almere, zoals verwoord in het document Parkhuys 2.0.  

Ook hebben we de focus gehad op onze financiën. Nadat we voor 2013 waren gekort op de bijdrage 

vanuit de WMO, heeft de gemeente besloten ons niet verder te korten maar zelfs te belonen. Een 

bevestiging vanuit de gemeente voor het vele werk van het Parkhuys. We hebben kunnen laten zien 

dat we goed bezig zijn, veel gasten ontvangen en een mooi aanbod van activiteiten en ondersteuning 

bieden. De bijdrage vanuit de WMO is in 2014 weer op het oude niveau. 

Het uitbreiden van aanvullende diensten werkt twee kanten op. Enerzijds zorgt verhuur van ruimtes 

ervoor dat onze inkomsten vergroten. Anderzijds zorgt het ervoor dat onze gasten gebruik kunnen 

maken van een breder aanbod. De komst van de kapper “Movehs” is hier een mooi voorbeeld van. 

 

Vrijwilligers hebben begeleiding gekregen door het aanbieden van de basistraining en een training 

feedback geven en ontvangen. We hebben en houden focus op de begeleiding van vrijwilligers. Mede 

hierom is gestart met jaargesprekken.  
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In 2014 bezochten 8000 gasten het Parkhuys, De website werd door ruim 14.000 mensen bezocht.  

Andere gasten waren de patiëntenverenigingen met hun landelijke of regionale contactdagen, het 

Netwerk Palliatieve Zorg, huisartsen- verwijzers, het Patiënten Info Punt van het Flevoziekenhuis, 

afdeling radiologie van het AMC, Stichting Hospice Almere en vele anderen. 

4.3 Jaarplan 2014 

Het Parkhuys staat voor een grote (financiële) uitdaging. In 2015 gaan we focussen op: 

 nieuwe centrum manager 

 vrijwilligers 

 samenwerking Flevoziekenhuis 

 de financiële situatie van het Parkhuys 

 samenwerking bestuur en nieuwe centrum manager 

 verhuur 

4.4 Tot slot 

Onder dankzegging voor het vele werk van alle vrijwilligers, de sponsoren, de donateurs alsmede de 

bestuursleden en allen die zich hebben ingezet op wat voor manier dan ook, spreekt het bestuur de 

verwachting uit dat de Parkhuys- doelen ook voor de komende periode bereikt zullen worden.  

    

Namens het voltallige bestuur: 

Centrum manager          Voorzitter             Penningmeester 

 

 

Was getekend   B. Bornheim        J. Kramer                        P.M. Koning 
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Financieel jaarverslag 2014 (jaarrekening) 
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Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) 

 

  31 december 2014 31 december 2013 

  
  

 Ref. € € € € 
Activa      
      
Vaste activa      
Materiële vaste activa 4     
Bedrijfsmiddelen  0  0  
Direct gebruik voor 
doelstelling 

  
832.714 

  
885.118 

 

  
 

 
 

 

Financiële vaste activa 5  832.714  885.118 
Leningen en voorschotten  0  0  
Leningen en voorschotten 
i.h.k.v. de doelstelling 

  
0 

  
0 

 

  
 

 
 

 

   0  0 
Vlottende activa      
Voorraden 6 0  0  
Vorderingen en overlopende 
activa 

 
7 

 
7.048 

  
15.445 

 

  
 

 
 

 

   7.048  15.445 
      
Liquide middelen 8  57.569  99.301 
   

 
 

 

   897.331  999.864 
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31 december 2014 

 
31 december 2013 

  
  

 Ref. € € € € 
Passiva      
      
Reserves en Fondsen 9     
Bestemmingsfondsen      
Fonds inloopactiviteiten  9.267  9.267  
Fonds voor vrijwilliger-
coördinator 

  
0 

  
0 

 

Fonds voor kinderproject  0  0  
Fonds voor informatieproject  0  0  
Fonds voor retraite project  0  0  
Fonds voor exploitatie activa  20.000  30.000  
Fonds activa direct gebruik 
voor doelstelling 

  
832.714 

  
885.118 

 

  
 

 
 

 

  861.981  924.385  
Reserves      
Besteedbaar vermogen  20.792  45.723  
  

 
 

 
 

   882.773  970.108 
      
Voorzieningen 10  10.975  10.975 
      
Kortlopende schulden 11  3.583  18.781 
      
      
      
   

 
 

 

   897.331  999.864 
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Staat van Baten en Lasten over 2014 

Baten uit eigen fondsenwerving

Contributies, donaties, giften en schenkingen 37.451€          46.337€     75.600€       

Nalatenschappen

Verhuur ruimten 20.438€          30.000€     24.684€       

Subtotaal uit eigen fondsenwerving 57.889€           76.337€       100.284€       

Kosten uit eigen fondsenwerving

(In-)directe verwervingskosten

Uitvoeringskosten 10.500€          10.500€     10.500€       

Subtotaal eigen fondsenwerving 10.500€           10.500€       10.500€         

In % van baten uit eigen fondsenwerving 18% 14% 10%

Netto baten 47.389€           65.837€       89.784€         

Totaal uit eigen fondsenwerving 47.389€           65.837€       89.784€         

Beschikbaar uit fondsenwerving 47.389€           65.837€       89.784€         

Subsidies overheden en anderen 30.000€           30.000€       24.000€         

Overige baten en lasten 7.500€             7.500€         9.010€           

Totaal beschikbaar voor de doelstelling 84.889€           103.337€     122.794€       

Besteed aan doelstelling

Inloophuis/kosten diverse activiteiten 70.388€           107.869€     88.791€         

Uitvoeringskosten eigen organisatie 70.388€          107.869€   88.791€       

Kinderporject 4.636€             4.636€         4.636€           

Uitvoeringskosten eigen organisatie 4.636€            4.636€       4.636€         

Lotgenoten vrouwen met borstkanker 7.850€             7.850€         7.850€           

Uivoeringskosten eigen organisatie 7.850€            7.850€       7.850€         

Infotheek 5.100€             5.100€         36.250€         

Uitvoeringskosten infotheek project 5.100€            5.100€       36.250€       

Vrijwilligers coördinatie 48.950€           35.000€       48.950€         

Uitvoeringskosten vrijwilligers coördinatie 48.950€          35.000€     48.950€       

Alleen verder 3.900€             3.900€         3.900€           

Uitvoeringskosten alleen verder 3.900€            3.900€       3.900€         

Partners van mensen met Borstkanker 7.850€             7.850€         7.850€           

Uitvoeringskosten Partners van mensen met Borstkanker 7.850€            7.850€       7.850€         

Jongeren met  zieke broer of zus 7.850€             7.850€         7.850€           

Uitvoeringskosten jongeren met zieke broer of zus 7.850€            7.850€       7.850€         

Creagroep 7.850€             7.850€         7.850€           

Uitvoeringskosten Creagroep 7.850€            7.850€       7.850€         

Lunchproject 7.850€             7.850€         3.900€           

Uitvoeringskosten Lunchproject 7.850€            7.850€       3.900€         

Subtotaal besteed aan exploitatie parkhuys Almere 172.224€         195.755€     217.827€       

Totaal besteed aan doelstelling 172.224€         195.755€     217.827€       

Overschot/tekort 87.335-€           92.418-€       95.033-€         

Overschot is toegevoegd aan:

bestemmingsfondsen 62.404-€           60.000-€       64.882-€         

besteedbaar vermogen 24.931-€           32.418-€       30.151-€         

87.335-€           92.418-€       95.033-€         

2014 Begroot 2014 2013
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Toelichting op de balans en staat van Baten en Lasten 

Algemene toelichting 

Activiteiten 

Stichting Parkhuysen is een stichting die zich bezig houdt met het verlenen van palliatieve en 

additieve zorg aan personen, hun partner en familieleden die, na confrontatie met een 

levensbedriegende situatie hun leven opnieuw moeten inrichten door middel van verschillende 

therapieën. 

Oprichting 

Stichting Parkhuysen is opgericht in 2003 en is statutair gevestigd in Almere.  
De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen  
RJ 650. 

Toelichting op het kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 

kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend 

tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen bij geldmiddelen worden afzonderlijk in het 

kasstroomoverzicht getoond. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen 

dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 

Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Transacties 

waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn 

niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het 

financiële-leasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave 

uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als 

een uitgave uit operationele activiteiten. 

Schattingen 

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het 

nodig dat het bestuur van Stichting Parkhuysen zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en 

dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen 

bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is 

de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen 

bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 

BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de 

Raad voor de Jaarverslaggeving. 
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Activa en passiva (met uitzondering van het groepsvermogen) 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. In de balans, de 

staat van Baten en Lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze 

referenties wordt verwezen naar de toelichting. 

Vergelijking met voorgaand jaar 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte 

van het voorgaande jaar. 

Vreemde valuta 

Functionele valuta 

De jaarrekening is opgesteld in euro. Dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van Stichting 

Parkhuysen. 

Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct 

toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 

gebruiksduur, of lagere bedrijfswaarde. De vervaardigingsprijs bestaat uit de aanschaffingskosten van 

grond- en hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de vervaardiging inclusief 

installatiekosten. 

Financiële vaste activa 

Overige vorderingen 

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten leningen en obligaties 

die tot de vervaldag zullen worden aangehouden. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd 

tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen en obligaties gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs. Indien er bij de verstrekking van leningen of de verwerving van obligaties 

sprake is van disagio of agio, wordt dit gedurende de looptijd ten gunste respectievelijk ten laste van 

het resultaat gebracht. Transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering. Bijzondere 

waardeverminderingen worden in mindering gebracht op de geamortiseerde kostprijs en direct 

verantwoord in de winst-en- verliesrekening.  

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 

De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een 

bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt 

de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare 

waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de 

kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere 

waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare 

waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. 
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Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, 

niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende 

activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere 

waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. 

Voorraden 

De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd op verkrijgingsprijzen onder toepassing 

van de FIFO-methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde. 

Vorderingen 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn 

gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid 

worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 

beoordeling van de vorderingen. 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptijd 

korter dan twaalf maanden. Rekening- courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden 

aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. 

Reserves en fondsen 

Voor alle voor een specifiek bestemde activiteit ontvangen gelden wordt een specifiek 

bestemmingsfonds verantwoord. Ontvangsten en uitgaven voor deze activiteit worden separaat 

geregistreerd en verantwoord. Alle overige ontvangen middelen en uitgaven worden verantwoord 

ten gunste en of ten laste van de reserves. 

Voorzieningen 

Algemeen 

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 

balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 

waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. 

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk 

zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd 

tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de 

verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. 

 

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk 

is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze 

vergoeding als een actief in de balans opgenomen. 
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Overige voorzieningen 

De overige voorzieningen worden opgenomen tegen nominale waarde. 

Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties 

en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het 

jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen kunnen al gerealiseerd worden zodra zij voorzienbaar zijn. 

Batenverantwoording 

Sponsoring, giften en donaties 

Ontvangen sponsoring, giften en donaties worden verantwoord in de periode waar zij betrekking op 

hebben. 

Subsidies 

Subsidies worden als bate verantwoord in de winst-en- verliesrekening in het jaar waarin de 

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd. Subsidies met betrekking tot 

investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief 

en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en-verliesrekening. 

Verlenen van diensten 

Opbrengsten uit het verlenen van diensten geschieden naar rato van de geleverde prestaties, 

gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te 

verrichten diensten. 

Afschrijvingen op materiële vaste activa 

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de 

verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt 

niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan 

worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. 

Personeelsbeloningen 

Periodiek betaalbare beloningen 

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de 

winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 

Bijzondere posten 

Bijzondere kosten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren 

tot het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart 

toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post. 
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Financiële baten en lasten 

Rentebaten en rentelasten 

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 

rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening 

gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 

Belastingen 

In het voorgaand verslag is gemeld dat de belastingdienst Stichting Parkhuysen voorlopig had 

aangemerkt als BTW- en vennootschapsbelastingplichtig. Inmiddels heeft de belastingdienst de plicht 

tot het betalen van vennootschapsbelasting laten vervallen. Dit betekent dat Stichting Parkhuysen 

nog wel is aangemerkt als Btw-plichtig.  
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Toelichting op de balans 

Materiële vaste activa 

De mutaties in de materiële  vaste activa worden als volgt  weergegeven: 

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven: 

 

 Bedrijfsmiddelen Direct gebruik voor de 
doelstelling 

Totaal 

 
   

 € € € 
Stand per 31 
december 2013 

   

Verkrijgings- of 
vervaardigingsprijzen 0 1.404.820 1.404.820 
Cumulatieve waarde-
verminderingen en 
afschrijvingen 0 (519.702) (519.702) 
 

   

Boekwaarden 0 885.118 885.118 
 

   

Mutaties    
Investeringen 0 0 0 
Desinvesteringen 0 0 0 
Afschrijvingen en 
waardeveranderingen 

 
0 

 
(52.404) 

 
(52.404) 

Afschrijvingen 
desinvesteringen 0 0 0 
 

   

Saldo 0 (52.404) (52.404) 
 

   

Stand per 
31 december 2014 

   

Verkrijgings- of 
vervaardigingsprijzen 0 1.404.820 1.404.820 
Cumulatieve waarde-
verminderingen en 
afschrijvingen 0 (572.106) (572.106) 
 

   

Boekwaarden 0 832.714 832.714 

Afschrijvings-
percentages 25% 2%-25%  
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Het pand waarin Stichting Parkhuysen haar activiteiten is ultimo 2011 geschonken door de Stichting 

Roparun Palliatief. Het pand mag door de stichting uitsluitend voor de activiteiten van het huis 

worden ingezet. Het huis mag de eerste tien jaar niet worden verkocht. Indien dit toch gebeurd vloeit 

het geld terug aan de Stichting Roparun Palliatief. 

Voor de afschrijvingslast is een specifieke reserve gevormd uit hoofde van de verkregen middelen. 

Vorderingen en overlopende activa 

 31 december 2014 31 december 2013 

 
  

 Totaal Resterende 
looptijd 
> 1 jaar 

Totaal Resterende 
looptijd 
> 1 jaar 

 
    

 € € € € 
     
Debiteuren 4.231 o 5.445 o 
Overige vorderingen en overlopende 
activa 2.817 0 10.000 0 
 

    

 7.048 0 15.445 0 

 

Alle vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar. 

 

Overige vorderingen en overlopende activa 

 31-12-2014 31-12-2013 

 
  

 € € 
   
Gemeente Almere 2.000 0 
Nog te ontvangen sponsor bijdrage Vrienden van Parkhuys 0 8.500 
Nog te ontvangen rente 617 1.500 
Overige vorderingen en overlopende activa 200 0 
 

  

 2.817 10.000 
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Liquide middelen 

De post geldmiddelen in het kasstroomoverzicht is als volgt samengesteld: 

 31-12-2014 31-12-2013 

 
  

 € € 
   
Kas en kleine kasbank 461 2.255 
Bankier 57.108 97.046 
 

  

 57.569 99.301 

 

Reserves en Fondsen 

1 Reserves en Fondsen 

 Fonds 
inloop-
activiteiten 

Fonds voor 
vrijwilliger-
coördinator  

Fonds voor 
Kinder-
project  

Fonds voor 
informatie-
project 

Fonds voor 
retraite 
project 

Fonds voor 
exploitatie 
activa 

Subtotaal 
Vastgelegd 
in fondsen 

 
       

 € € € € € € € 
        
Stand per 31 
december 2013 9.267 0 0 0 0 30.000 39.267 
        
Mutaties        
Bij: Bestemmings-
overschot 0 0 0 0 0 0 0 
Af: overige mutaties 0 0 0 0 0 (10.000) (10.000) 
 

       

Stand per 
31 december 2014 9.267 0 0 0 0 20.000 29.267 
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 Subtotaal 
Vastgelegd 
in fondsen 

Fonds activa 
direct 
gebruik voor 
doelstelling 

Vastgelegd 
in fondsen 

Reserves  Totaal 

 
     

 € € € € € 
      
Stand per 31 
december 2013 39.267 885.118 924.385 45.723 970.108 
      
Mutaties      
Bij: Bestemmings-
overschot 0 0 0 0 0 
Af: overige mutaties (10.000) (52.404) (62.404) (24.931) (87.335) 
 

     

Stand per 
31 december 2014 29.267 832.714 861.981 20.792 882.773 

 

Op het bestemmingsfondsen zijn, met uitzondering van fonds activa direct gebruik van doelstelling 

opbrengsten en kosten met elkaar in evenwicht. Ten laste van het bestemmingsfonds activa direct 

gebruik van doelstelling is de afschrijving van de materiële vaste activa gebracht conform hun 

bestemming. Ten laste van het bestemmingsfonds fonds voor exploitatie activa zullen in de komende 

vier jaar de kosten voor verzekering, ozb en overige zakelijke lasten worden gebracht.  

 

De reserve is de buffer voor het Parkhuys. Het bestuur heeft aangegeven dat het wenselijk is 

minimaal één jaar exploitatiekosten hiervoor beschikbaar te hebben. In 2014 heeft een 

reorganisatieplaatsgevonden, waarbij de exploitatie dekkend is gemaakt (exclusief afschrijving). De 

reorganisatie heeft geleid tot een reductie van vaste kosten, waaronder personeelskosten.  

Voorzieningen 

 

Overige voorzieningen 

 31-12-2014 31-12-2013 

 
  

 € € 
   
Onderhoud 10.975 10.975 
 

  

 10.975 10.975 

 

Het Parkhuys heeft in 2009 retraite ruimte gerealiseerd. Een deel van de bijdrage van de Rotary is 

gebruikt om een onderhoudsvoorziening te vormen. De onderhoudsvoorziening is bedoeld voor de 

inzet van gebruiksschade aan de ruimte. Het gaat hierbij om schilderwerk, tapijt en installaties. 
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Kortlopende schulden 

 31-12-2014 31-12-2013 
 

  

 € € 
   
Schulden aan leveranciers  1.360 6.013 
Nog te besteden subsidie jongerenproject 0 0 
Nog te betalen loonheffing en sociale lasten 328 3.162 
Nog te betalen vakantiegeld en –dagen 499 3.698 
Overige schulden en overlopende passiva 1.396 5.908 
 

  

 3.583 18.781 

 

De kortlopende schulden hebben alle een resterende looptijd van korter dan een jaar. 

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 

Er zijn geen niet  uit de balans blijkende verplichtingen anders dan ten aanzien van het geschonken 

pand.  

Toelichting staat van baten en lasten 

Baten 

Baten uit eigen fondsenwerving 

De baten in 2014 hebben bestaan uit giften van bedrijven en particuliere initiatieven.  

Subsidies overheden en anderen 

Hieronder zijn de toegekende bijdrage vrijwilligers coördinator van de gemeente.  



Uitvoeringskosten 

De uitvoeringskosten zijn voor zover mogelijk rechtstreeks toegekend aan een van de doelstellingen, anders op basis van verdeelsleutels. 

 Fonds inloop-
activiteiten 
en overige 
activiteiten 

Fonds voor 
vrijwilliger-
coördinator  

Fonds voor 
informatie-
project 

Fonds voor 
retraite 
project 

Fonds activa 
direct gebruik 
voor 
doelstelling 

Fondsen 
werving 

Totaal 

 
       

 € € € € € € € 
        
Afschrijvingskosten 0 0 0 0 52.404 0 52.404 
Waardevermindering 0 0 0 0 0 0 0 
Salarissen en sociale lasten 32.079 36.950 0 0 0 6.000 75.029 
Pensioenlasten 0 0 0 0 0 0 0 
Overige personeelskosten 4.351 0 0 0 0 0 4.351 
Huisvestingskosten 20.363 4.500 2.750 0 0 0 27.613 
Kantoorkosten 1.854 0 0 0 0 0 1.854 
Bestuur 0 0 0 0 0 463 463 
Overige algemene kosten 7.123 7.500 2.350 0 0 4.037 21.010 
 

       

Totaal uitvoeringskosten  65.770 48.950 5.100 0 52.404 10.500 182.724 
 

       

       

 

De uitvoeringskosten zijn voor zover mogelijk rechtstreeks toegekend aan een van de doelstellingen, anders op basis van verdeelsleutels. 



Gemiddeld aantal werknemers 

Gedurende het jaar 2014 waren gemiddeld 2 werknemers (2013: 2) in dienst op basis van een 

volledig dienstverband (1,8 fte) 

 

 

Almere, 15 juni 2015 

Stichting Parkhuysen 

 

 

Namens het voltallige centrum manager en bestuur: 

Centrum manager          Voorzitter                       Penningmeester 

 

 

Was getekend   B. Bornheim        J. Kramer                        P.M. Koning 
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Overige gegevens 

Voorstel resultaatbestemming 

De penningmeester stelt om het resultaat als volgt te bestemmen:  

 Resulaat 
 

 

 € 
  
Onttrekken aan de bestemmingsreserve fonds activa doelstelling (52.404)   
Onttrekken aan de bestemmingsreserve exploitatie activa (10.000) 
Toevoeging aan de reserves          (24.931)  
 

 

 (87.335) 

 

Het vorenstaande is, vooruitlopend op de goedkeuring van het bestuur, al verwerkt in de 

jaarrekening 2014. 

 

 

 


