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1.  ALGEMEEN 

Voor u ligt het financieel jaarverslag 2020 van de Stichting Vrienden van Convivio. 

1.1 Oprichtingsdatum en gegevens stichting 
 
De Stichting Vrienden van Convivio is opgericht bij notariële akte van 13 oktober 2015 
verleden voor notaris mr. J.A.H.G, van Tuijl, notaris te Tilburg. 
Secretariaat: Predikherenlaan 106, 5042 CP Tilburg 

RSIN Nummer: 8556.19.053 

KvK Nummer: 64331466 

Website: www.convivio-zorg.nl/stichting/ 

 

1.2 Doelstelling stichting 
 
De Stichting Vrienden van Convivio heeft een tweeledig doel: 

• Het werven van fondsen en donaties ten behoeve van welzijnswerk voor ouderen. 

• Het vinden en verbinden van vrijwilligers voor de voormelde activiteiten. 

• Het verbreden van de horizon en het vergroten van de kennis door het zoeken van 
samenwerking in de ruimste zin van het woord met andere instellingen en 
organisaties van welke aard ook. 

 
1.3  Middelen 
 
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: 

• Giften en donaties van sympathisanten van Convivio 

• Subsidies en sponsorbijdragen. 

• Schenkingen, erfstellingen en legaten. 

• Alle andere verkrijgingen en baten. 
 
1.4  ANBI-verklaring 
 
De stichting is sinds 13 oktober 2015 in het bezit van een ANBI-verklaring (Algemeen Nut 
Beogende Instelling). Zie verder ANBI Bijlage hoofdstuk 3. 
 
1.5 Toelichting op het jaarverslag 
 
In dit jaarverslag is inzichtelijk gemaakt wat de balans en staat van baten en lasten is van 
deze stichting. Alle bedragen zijn in hele euro. 
 
 
 
 
  

http://www.convivio-zorg.nl/stichting/
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2. STICHTING VRIENDEN VAN CONVIVIO 
 
2.1 Balans per 31 december 2020 
 
Het boekjaar 2020 loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. 
 
 
ACTIVA 31-12-2020 31-12-2019 
 
Materiële vaste activa  3.255  4.439 
 
Vorderingen   -      4.000 
 
Liquide middelen   5.914  2.153 
        
 
Totaal    9.169  10.592 
     
       
 
 
PASSIVA 
 
- Reserves 

• Bestemmingsreserves      

• Overige reserves   797  172 
 
- Fondsen  

• Bestemmingsfondsen   8.087  9.439 
  
 
Kortlopende schulden   285  981 
 
        
 
Totaal    9.169  10.592 
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2.2 Toelichting op de balans 
 
Algemene waarderingsgrondslagen 
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de 
bepaling van het resultaat, is de verkrijgings- of uitgaafprijs. 
Activa en passiva worden opgenomen voor de nominale waarde tenzij anders is 
aangegeven. Indien noodzakelijk wordt op vorderingen een voorziening voor het risico van 
oninbaarheid in mindering gebracht. 
 
In het geval dat investeringen worden gefinancierd uit een speciale inzamelingsactie worden 
de baten uit de inzamelingsactie verwerkt in de staat van baten en lasten en wordt de 
investering geactiveerd onder de materiële vaste activa. De baten verkregen uit de 
inzamelingsactie worden via de bestemming van het saldo van baten en lasten toegevoegd 
aan een bestemmingsfonds. Uit het bestemmingsfonds valt jaarlijks via de bestemming van 
het saldo van baten en lasten een bedrag vrij naar rato van de afschrijvingen op het 
materieel vast actief ten gunste van de overige reserves. 
 
Grondslagen voor de resultaatbepaling 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de aan het verslagjaar toe te 
rekenen exploitatielasten. Baten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn 
gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar 
zijn geworden. 
De afschrijvingen op materiële vaste activa worden berekend door middel van een vast 
percentage van de verkrijgings- of uitgaafprijs, op basis van de verwachte economische 
levensduur. Over investeringen in de loop van het boekjaar wordt naar tijdsgelang 
afgeschreven. 
 
Materiële vaste activa   2020 2019 
 
Investering   5.918  5.918 
Afschrijving  -2.663  -1.479 
       
 
Boekwaarde per 31 december  3.255  4.439 
     
Onder de materiële vaste activa is de in 2018 aangeschafte 
duofiets opgenomen. De duofiets wordt in 5 jaar afgeschreven. 
 
 
Vorderingen 31-12-2020  31-12-2019 
Dit betreft de volgende posten: 
 
Te ontvangen van bedrijven                                                               -  4.000 
       
 
Saldo per 31 december  -   4.000 
     
 
Liquide middelen 
Bankrekening NL19 RABO 0308 3105 27, saldo per 31 december 2020 € 5.914 
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2.2 Toelichting op de balans (vervolg) 
 
Bestemmingsreserves 2020 2019 
  
Overige reserves 
Saldo per 1 januari  172 33 
Resultaat boekjaar 625 139 
       
 
Saldo per 31 december  797  172 
     
   
Bestemmingsfondsen 
Bestemmingsfonds duofiets 
Saldo per 1 januari 4.439 5.918 
Toevoeging   
Besteding -1.184 -1.479 
     
 
Saldo per 31 december  3.255  4.439 
     
Bestemmingsfonds tuinproject  
Saldo per 1 januari 5.000 1.471 
Toevoeging tuinen 48.475 5.464 
Besteding -48.905 -1.935 
     
 
Saldo per 31 december  4.570  5.000 
     
 
Bestemmingsfonds tuinmeubels  
Saldo per 1 januari                                                                                  -                      -                
Toevoeging tuinmeubels dagbesteding 262             
Besteding                                                                                                 -                     - 
     
 
Saldo per 31 december  262          - 
     
 
Totaal bestemmingsfondsen per 31 december  7.970  9.439 
     
  
Kortlopende schulden 
Dit betreft de nog te betalen vrijwilligersvergoeding en bankkosten. 
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2.3  Staat van baten en lasten 
 
Het boekjaar 2020 loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. 
 
 
 
 Werkelijk Begroot Werkelijk 
 2020 2020 2019 
 
Baten: 
Baten van bedrijven 53.182 55.345 11.939 
Baten van particulieren 5.910 2.000 3.471 
Baten van andere organisaties zonder winststreven 1.000 2.500 1.750 
Baten als tegenprestatie voor de levering van  
producten en/of diensten                                                         -    1.250 1.265 
       
 
Som der baten  60.092  61.095  18.425 
       
  
Lasten: 
Besteed aan doelstellingen 
Tuinprojecten  48.905  47.345  1.935 
Overige doelstellingen          -   6.420  543 
  
Afschrijving materiële vaste activa  1.184  1.184  1.183 
Vrijwilligers  10.371  12.000  11.822 
Kosten werving beheer en administratie  359  330  457 
       
 
Som der lasten  60.819  67.279  15.940 
       
   
Saldo baten en lasten  -727  -6.184  2.485
       
   
Bestemming saldo van baten en lasten: 
 
Toevoeging/onttrekking aan: 
Bestemmingsfonds tuinprojecten  -430  -5.000  3.529 
Bestemmingsfonds duofiets  -1.184  -1.184  -1.183 
Bestemmingsfonds tuinmeubelen dagbesteding  262          -           - 
Overige reserves  625          -   139 
       
 
      -727  -6.184  2.485 
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2.4  Toelichting staat van baten en lasten 
 
 Werkelijk Begroot  Werkelijk 
 2020 2020  2019 
Baten van bedrijven 
Convivio  10.257  13.000  11.500 
Rabobank  247  0  439 
Litzo Property BV  42.678  42.345 
       
 
  53.182  55.345    11.939 
       
 
 
Baten van particulieren  5.910  2.000  3.471 
       
 
 
Baten van andere organisaties zonder winststreven     
ST de Leeuw           -      2.500      1.000 
Bridgeclub uit Riel           -           -   750 
Piushaven gloeit  1.000          -            - 
       
 
      1.000  2.500  1.750 
       
 
Baten als tegenprestatie voor de levering van 
producten en/of diensten 
Benefietconcert           -       1.250  925 
Inzameling Beatrix College          -          -   340 
       
  
                                                                                                 -       1.250       1.265 
       
 
Vrijwilligers 
Vergoedingen vrijwilligers  10.371  12.000  11.789 
Vergoeding VOG         -          -   33
       
 
  10.371  12.000  11.822 
       
 
Kosten beheer en administratie 
Premies verzekeringen  122  130  299 
Representatie en vergaderkosten           -   50  34 
Wervingskosten  117           -                 - 
Bankkosten  120  150  124
       
 
  359  330  457 
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3. ANBI BIJLAGE 
 
Vanaf 1 januari 2014 moeten stichtingen en verenigingen met een ANBI-status verplicht 
gegevens openbaar maken via internet. Samenvattend betreffen dit de volgende gegevens. 
 
3.1  Publicatie internet 
 
De inhoud van dit jaarverslag is openbaar toegankelijk op de website: 
www.convivio-zorg.nl/stichting/ 
 
3.2  Gegevens stichting 
 
Naam: Stichting Vrienden van Convivio 
Adres secretariaat: Predikherenlaan 106, 5042 CP Tilburg 
RSIN nummer: 8556.19.053 
E-mail adres: stichting@convivio-zorg.nl 
 
 
3.3 Doel, missie en bestaansrecht 
 
De stichting heeft ten doel het werven van fondsen en donaties ten behoeve van 
welzijnswerk voor ouderen, waaronder met name begrepen dagbehandeling voor ouderen 
met een geheugenprobleem en het bieden van mogelijkheden voor ouderen met een 
geheugenprobleem voor allerlei creatieve en hobbyactiviteiten. Tevens heeft de stichting ten 
doel het vinden en verbinden van vrijwilligers voor de voormelde activiteiten en het verrichten 
van al hetgeen wat met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn. 
 
3.4 Beleid en beleidsplan 
 
In het bestuur zijn de volgende functies vertegenwoordigd en verdeeld over 4 personen: 

• Voorzitter is de heer J.A.J.M. Bogaers 

• Secretaris is mevrouw C.C.M. van Sprang 

• Penningmeester is mevrouw M.P.C. Matijsen-Smits 

• Bestuurslid is de heer F.V.M.J van der Heijden 
 
De stichting heeft geen personeel in dienst. Alle bestuursleden betreffen vrijwilligers en 
ontvangen, buiten een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten, geen financiële 
vergoeding. Het beheer van de fondsen is in handen van het stichtingsbestuur. Alle 
verworven fondsen worden aangewend om de doelstellingen van de stichting te realiseren. 
De penningmeester is tot een bedrag van € 500 zelfstandig bevoegd om betalingen te 
verrichten. Boven dit bedrag geldt een gezamenlijke bevoegdheid met de voorzitter. 
 
3.5 Activiteiten stichting 
 
Vanaf de oprichting hebben de activiteiten zich gericht op: 

• Het werven van vrijwilligers 

• Het werven van donaties en fondsen 

• Het verder door ontwikkelen van het beleidsplan 

• Het verwerven van naamsbekendheid 

• Het organiseren van activiteiten ten behoeve van fondswerving 
 

http://www.convivio-zorg.nl/stichting/
mailto:stichting@convivio-zorg.nl


10 

RSIN Nummer 8556.19.053 / KvK nummer 64331466 

 
 

 
De stichting wil donateurs in de gelegenheid stellen voor de bedrijfsonderdelen van Convivio  
donaties te doen. De bedrijfsonderdelen bestaan uit dagbesteding en wonen. Indien de 
donatie voor een specifiek bedrijfsonderdeel is bedoeld zal het bestuur van de stichting 
zorgen van de juiste besteding van de donatie. In het financieel jaarverslag wordt dat 
aangegeven via de verantwoording van bestemmingsfondsen. 
Op de website van Convivio (www.convivio-zorg.nl) onder het kopje nieuws kunt u gegevens 
vinden over onze activiteiten. 
 
In 2020 was het door Covid-19 niet mogelijke een benefietconcert of andere geld wervende 
activiteiten te organiseren. 
 
 
4. AKKOORDVERKLARING  
 
 
Het voltallige bestuur gaat akkoord met het financieel jaarverslag 2020 
 
 
Tilburg, 
 
 
J.A.J.M. Bogaers C.C.M. van Sprang 
Voorzitter Secretaris 
 
 
 
M.P.C. Matijsen- Smits F.V.M.J. van der Heijden 
Penningmeester Bestuurslid 
 
 
 
 
 

http://www.convivio-zorg.nl/

