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Fijn dat u er bent

Beste lezer,

Iedereen die afhankelijk is van zorg, heeft speciale behoeften. Voor mensen met een beperking 
is dat niet anders. 

Deze behoeften gaan over praktische ondersteuning en zorgbehandelingen. Maar ook over 
leuke dingen doen en plezier maken. En de behoefte om - net als ieder ander - erop uit te gaan. 
Om nieuwe mensen te leren kennen en nieuwe ervaringen op te doen. Allemaal zaken die het 
leven mooi maken en zin geven, maar niet vanuit de reguliere zorgbudgetten worden betaald.  

Daarom hebben we Stichting Cliëntfonds opgericht. Om geld in te zamelen voor het goede 
doel. Steunt u Stichting Cliëntfonds, dan geeft u mensen met een beperking uitzicht op een 
beter leven. Waarin ze zich kunnen ontplooien, vermaken en ontspannen. En waarin ze  
onderdeel uitmaken van de samenleving. Ieder op zijn eigen manier. 

Het jaar 2021 was op veel fronten een mooi jaar voor Stichting Cliëntfonds. Er werden vele 
kleine en grote projecten door het hele land opgeleverd. Van de aanschaf van een duo-fiets in 
Geldermalsen tot de realisatie van een sportplein in Noordwijk. 

Dankbaar voor de steun die onze achterban ons afgelopen jaar heeft gegeven, kijken wij vol 
vertrouwen naar de toekomst. Waarin wij betekenisvolle projecten gaan realiseren samen 
met mensen zoals u. Mensen, die hun kwetsbare medemens een warm hart toedragen. En iets 
bijzonders doen. 

Ik nodig u graag uit om dit jaarverslag te lezen.

Met vriendelijke groet,

Jan Fidder
Bestuursvoorzitter ’s Heeren Loo Zorggroep

Voorwoord
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Projecten die in 2021 
zijn opgeleverd

SPORTPLEIN
Dirk Kuyt
‘Ik kon mijn geluk niet op, toen ik 
hoorde dat de Dirk Kuyt Foundati-
on vanuit een gift van de Lionsclub 

Katwijk-Noordwijk De Brittenburg 
ons een sportplein wilde schenken ter 

waarde van € 140.000’, aldus Tineke van Ipe-
ren, beleidsmedewerker van woonzorgpark Willem van 
den Bergh uit Noordwijk. Op 1 september 2021 opende 
Dirk Kuyt het multifunctionele plein in het bijzijn van 
cliënten, verwanten en begeleiders. Iedereen – met en 
zonder beperking – is van harte welkom om lekker een 
potje te komen voetballen, basketballen of trimmen.

SNOEZEL-
RUIMTE

Droomdal
Op 12 mei 2021 was het feest op woon-
zorgpark Willem van den Bergh. In een 

Corona-proof setting werden de deuren 
van Snoezeltheater Droomdal geopend 

en konden cliënten het belevenismateriaal 
bekijken en uitproberen. Snoezelen is een acti-

viteit om mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke 
beperking te activeren en laten ontspannen. In totaal is 
€ 54.668,14 ingezameld voor Droomdal. Speciale dank 
gaat uit naar de Vriendenstichting Willem van den Bergh, 
Stichting Eekhoorn Leiden, Fonds1818, Stichting SFO, FNO 
en Fonds Kind en Handicap. Zonder hun steun, hadden 
we deze mooie ruimte nooit kunnen verwezenlijken.



KUNSTROUTE

Noorderbakens
Hoe maak je mensen met een verstan-
delijke beperking wegwijs? Antwoord 
op deze vraag vond Marianne Rijn-
ders – Manshanden, moeder van een 

zoon die geen taal kent, in de vorm van 
markante herkenningspunten. Herkenning 

zorgt voor verbeterde oriëntatie en voorkomt 
verwarring. In 2021 zijn op woonzorgpark Noorderhaven 
te Julianadorp twaalf kunstwerken gerealiseerd, die als 
bewegwijzering voor bewoners dienen. Tezamen vormen 
de bakens ook een fantastische looproute, die kunst-
liefhebbers uit de wijde omgeving uitnodigt voor een 
heerlijke wandeling. De kosten van het project – in totaal 
€ 120.143,16 – zijn gefinancierd vanuit giften die door  
Marianne zijn geworven en een subsidie. 

Auriga
Auriga is een orthopedagogisch 
woon- en behandelcentrum met 
locaties in Dordrecht, Zwijndrecht 

en Barendrecht. Jongeren en jongvol-
wassenen met een lichte verstandelijke 

beperking en gedragsproblematiek krijgen 
hier de hulp die ze nodig hebben. Op de foto zien we  
Rafat van 18 jaar bezig met een zogenoemde Battle Rope 
op het sportplein van Auriga Dordrecht. Dankzij een 
mooie gift van 3.908,16 euro heeft de locatie onlangs een 
groot aantal sportmaterialen voor de jongeren kunnen 
kopen. Fitnessen is onder de jongeren van Auriga een 
populaire vrijetijdsbesteding. We zijn de gulle giftgever 
dankbaar, want zonder deze schenking hadden we de 
spullen niet kunnen kopen.

SPORT-
SPULLEN
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ONTMOETINGS-
PLEK

SPEL-
MATERIAAL

Hoe breng je mensen met 
elkaar in contact? 
Simpel: bedenk een terrasopstelling, 
plaats meubilair, blaas ballonen op en 
zet een gezellig muziekje op. Wedden 

dat de stoelen zich al snel vullen! Het 
Apeldoorns Buro VeeTee, verantwoorde-

lijk voor het vrijetijdsaanbod van de bewo-
ners van woonzorgpark Groot Schuyenburg, kocht vanuit 
een erfenis voor een bedrag van € 4.545 driehonderd 
stoelen en vijfentwintig tafels. Hiermee kan het team 
‘Recreatie en vrije tijd’ nu in een handomdraai een plein 
omtoveren tot een levendig terras. Hoe leuk is dat!

Moofie
Magda Wagenaar, Johan van Helden 
en Cocky van ’t Hof willen best op de 
foto om de Moofie te laten zien, die 
zorgbegeleiders Marian en Celina voor 

hen hebben aangeschaft. Maar liever 
gaan ze ermee aan de slag. De Moofie is 

een innovatieve beweegstok, speciaal ontwik-
keld om mensen met een beperking te helpen meer te 
gaan bewegen en mentaal in conditie te blijven. Dag-
centrum Herengracht te Vlissingen is dankbaar dat ze 
vanuit giften voor € 3.272,60 aan spelmateriaal hebben 
kunnen kopen. 

ONTWIKKEL-
MATERIAAL

Braintrainer
Dat ouderen met een verstandelijke 
beperking het harstikke leuk vinden 

om achter de computer te zitten, bewijst 
Pieter Jan Quaack. Pieter Jan is dolblij 

met de Braintrainer, een schenking van de 
Stichting Vrienden van Noorderhaven à € 8.468,50, 

die onlangs in gebruik werd genomen door het Uitleen-
centrum Noorderhaven. 
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WERKKLEDING

SPEEL-
TOESTELLEN

Kekke Outfits
Trots showen enkele medewerkers van 
Deksels! hun nieuwe werkkleding,  
aangeschaft dankzij een gift van  

€ 3.207,11. Van links naar rechts zijn dit 
Barry, Nick en Noor. In het moderne Leidse 

restaurant heerst altijd een gezellige en onge-
dwongen sfeer. Deksels! brengt mensen dichter bij elkaar 
en wordt gerund door mensen met een licht verstande-
lijke beperking, onder begeleiding van zorgprofessionals 
van ’s Heeren Loo.

Vriendentuin
Linda van Amersfoort, moeder van 
Bert-Jan, één van de bewoners van 
Groot Schuylenburg te Apeldoorn: ‘Als 

verwanten hadden wij de wens om een 
ontmoetingsplek te creëren, in de nabij-

heid van de woningen van de cliënten en hun 
zorgprofessionals. In 2021 stelde het woonzorgpark een 
locatie beschikbaar plus een budget vanuit donaties en 
nalatenschappen van € 30.135,39 om de Vriendentuin te 
realiseren. We zijn heel blij met het resultaat’. 

 
WANDELPADEN

Dagelijks ommetje
Op de foto ziet u Remy Haspels, cliënt 
van Het Westerhonk te Monster, bezig 
met het egaliseren van het rolstoel-

vriendelijke pad bij de Waterspeeltuin. 
In totaal konden drie prachtige wan-

delpaden a € 13.486,47 worden aangelegd 
vanuit een erfenis. Wandelen is niet alleen heel 

gezond voor lijf en leden, het is ook een laagdrempelige, 
gezellige en gratis activiteit. Genoeg redenen dus om 
met elkaar af te spreken voor een ‘dagelijks ommetje’! 
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DUO-FIETSEN

Zie ons eens gaan!
Astrid Verhart (zorgbegeleider): ‘Al 
jaren koesterden wij de droom om voor 
de bewoners van de Uitvaltij te Noord-

wijk – acht mensen met een verstande-
lijke beperking - een elektrische duo-fiets 

te kopen. Maar omdat zo’n fiets hartstikke 
duur is en niet wordt gedekt door de zorggelden, had-

den wij niet de illusie daadwerkelijk er eentje te kunnen 
aanschaffen. Totdat iemand ons attent maakte op de 
mogelijkheid om een fondsenwervende actie op touw te 
zetten. Zo gezegd, zo gedaan. Tot ieders verrassing kregen 
we het benodigde bedrag (7.537,02 euro) in no-time bijeen. 
Té gek!‘. Ook op andere locaties van ’s Heeren Loo, zoals 
Geldermalsen, Schagen en Wekerom werden duo-fietsen 
aangeschaft dankzij gulle giftgevers.

SPEELTUIN

De Zeester
Justin en Lucas houden van ravotten, 
klauteren en dollen. Dankzij de fond-
senwervende actie van cliëntbege-
leider Lia Olthof staan op het eerst zo 

troosteloze grasveld van dagcentrum 
de Zeester in Noordwijk nu vijf speel-

toestellen. Lia: ‘De speeltuin is een heerlijke 
uitlaatklep voor de kinderen. Ik verwacht dat hun moto-
rische en sociale vaardigheden er flink op vooruit zullen 
gaan.’ In totaal brachten giftgevers met een warm hart 
voor kinderen met een verstandelijke beperking 
€ 32.307,85 bijeen.

GEDENKPLEK

Herinneringen ophalen
Een gedenkplek is een ontmoetingsplek 
om herinneringen op te halen aan een 
overleden dierbare en verdriet te delen. 

Op donderdag 16 september 2021 werd in 
Bedum - aan de Fazant 13 – een prachtige 

gedenkplek geopend voor mensen met een 
verstandelijke beperking en hun medebewoners, 

verwanten en begeleiders. De kosten zijn betaald vanuit 
schenkingen. In totaal € 19.359,54. Speciale dank gaat uit 
naar de Vrienden van Opmaat, het Sinnige Fonds en de 
Protestantse Gemeente Bedum. 
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SNOEZEL-
RUIMTE

Berkay blij verrast
Berkay Aras was één van de eerste 
bewoners van de Schelpendaal in 
Monster die de snoezelbadkamer 

mocht uitproberen. Een ware beleve-
nis, compleet met een muziek-tril-wa-

terbed, sterrenhemel en spiegelbollen. De 
kosten waren € 20.630,50. Zonder de steun van cliën-
ten, verwanten, de vriendenstichting Het Westerhonk, 
Fonds1818, de Pasman Stichting, het bedrijf Flow Traders 
en een aantal plaatselijke diaconieën had de badkamer 
nooit kunnen worden gerealiseerd. Daarom hierbij nog-
maals reuze bedankt!

LEERPLEK

Viskar De Lekkerbek
Vraag aan mensen uit Noordwijk en 
omgeving waar de lekkerste kibbe-
ling wordt gebakken. Goeie kans dat 
wordt verwezen naar Viskar De Lek-

kerbek. De Lekkerbek is een dagbeste-
dingslocatie van Willem van den Bergh, 

waar jongeren met een licht verstandelijke 
beperking, dagelijks werken aan hun ontwikkeling. 
Onder begeleiding leren zij visbakken, klanten te woord 
staan, met geld om gaan en met collega’s samenwerken. 
Eind vorig jaar werd de Lekkerbek getroffen door een 
ramp. Door oververhitting verbrandde de oven en raakte 
de viskar van de ene op de andere dag buiten bedrijf. 
Gelukkig schoten gulle giftgevers te hulp. Binnen no-
time werd in totaal € 15.125 bijeengebracht om een goede 
tweedehandse oven aan te schaffen. Speciale dank is 
verschuldigd aan de Vriendenstichting Willem van den 
Bergh, Stichting Baalbergen en een drietal lokale onder-
nemers. Geweldig bedankt allemaal!
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MUZIEKTRIL-
WATERBED

Snoezelen
Op de foto ziet u zorgbegeleider 
Patricia van Vliet en Sanne Lode-
wijks, één van de zeven bewoners 

van Notenhout 23 te Julianadorp. Het 
muziektrilwaterbed à € 12.860,15 dat de 

woning heeft gekocht dankzij een gulle 
giftgever, is een prachtig hulpmiddel bij het 

snoezelen. Ontspanning en activatie komen tot stand 
doordat muziek watertrillingen aanmaakt en de zintui-
gen worden geprikkeld met sensorisch speelmateriaal. 
Het contact vormt de basis voor verbinding en is bedoeld 
om persoonseigen signalen op te pikken en te duiden. 
Door deze informatie met elkaar en verwanten te delen, 
kunnen zorgbegeleiders nog beter inspelen op de behoef-
ten van niet-taalvaardige cliënten. 

LEERPLEK

Viskar De Goerie
Een lang gekoesterde droom is uit-
gekomen! Want na jaren van sparen 
en fondsenwerven, is dan eindelijk 
Viskar De Goerie aangeschaft als dag-

besteding voor achttien jongeren van 
woonzorgpark Willem van den Bergh van 

’s Heeren Loo te Noordwijk. Op donderdag 20 
mei werd de kar officieel in gebruik genomen en konden 
de jongeren lekkere hapjes klaarmaken voor genodig-
den. Dankzij de steun van vele gulle gevers kon de twee-
dehandse kar à € 23.595 worden aangeschaft. Speciale 
dank is verschuldigd aan de Stichting Carolus Gulden en 
de Baptistengemeente Katwijk-Rijnsburg. Zonder giften 
was dit project nooit van de grond gekomen.  
nemers. Geweldig bedankt allemaal!
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ONTMOETINGS-
PLEK

Chillen op Het Veld
Lekker even naar buiten zonder nat 
te worden. Dankzij gulle giftgevers 
is eind maart een houten overkap-

ping opgeleverd in de achtertuin van 
woning Het Veld op woonzorgpark Het 

Westerhonk. Iedereen is hartstikke blij 
dat de wens voor een ’relaxplek’ is uitgekomen. 

Nu hebben de cliënten, hun verwanten en zorgbegelei-
ders wat meer ruimte om in de vertrouwde omgeving 
samen te zijn en leuke dingen te doen. De kosten van de 
overkapping waren € 7.675.

QWIEK-UP

In de Hoofdrol
De meeste mensen met een (ernsti-
ge) verstandelijke beperking kunnen 
zich moeilijk verstaanbaar maken. 
Gelukkig weten verwanten en zorg-

begeleiders dat als ze ‘inzoomen’ 
op lichaamssignalen en geluiden, ze 

kunnen achterhalen wat iemand probeert 
duidelijk te maken en hoe hier rekening mee te houden. 
Het klinkt logisch, maar hoe zoom je in? Eind 2021 kocht 
het Innovatielab in Apeldoorn twee Qwiek-up’s: een 
bewezen zorginterventie om contact te maken op basis 
van wandprojecties. In totaal werd € 13.787,99 ingelegd 
door het Dr. C.J. Vaillant Fonds, de Pasman Stichting en 
de Amantia Stichting. En vanuit een legaat. Wij zijn hen 
zeer dankbaar!
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ZEEPMACHINE

KIND IN 
ARMOEDE

Kunst
Atelier Top heeft dankzij een gift van 
€ 6.957 voor de cliënten - we noemen 
hen kunstenaars – een machine 

gekocht om decoratieve zeepjes te 
kunnen maken. In allerlei kleuren, 

geuren en vormen. Dat expressie geven 
aan creativiteit voor mensen als Nancy belang-

rijk is, is evident. Iets moois maken met de handen zorgt 
niet alleen voor plezier en ontspanning, het helpt ook om 
in oplossingen te denken en verbetert de motoriek en 
concentratie. 

Nationaal Fonds Kinderhulp 
Gelukkig kan Stichting Cliëntfonds 
altijd een beroep doen op Nationaal 
Fonds Kinderhulp als het gaat om 

de noden van kwetsbare kinderen. 
In 2021 doneerde dit fonds € 16.667 om 

basisbenodigdheden te kopen voor kinde-
ren in armoede. Verder deelden zij 380 Sinter-

klaascadeautjes uit, 960 knuffels, 500 Ikea woonacces-
soires, 430 waterflessen, 214 vrijkaartjes Slagharen en 15 
tweedehandse fietsen. 

FITNESS-
APPARAAT

Fiona
Fiona is dolblij met het fitnesstoe-
stel dat op vrijdag 21 mei in gebruik 
werd genomen door de bewoners 
van de Verlengde Houtrakgracht 

te Utrecht en hun begeleiders. Het 
apparaat heet Motomed en is speciaal 

ontworpen om mensen met een bewe-
gingsbeperking te helpen trainen en zo in conditie te 
blijven. Juist voor mensen als Fiona is dit van belang, 
omdat zij als gevolg van haar NAH (Niet-Aangebo-
ren-Hersenletsel) uit zichzelf minder beweegt. De 
volgende giftgevers legden samen € 4.644,46 bijeen: 
Stichting Voorzorg Utrecht, RDO Balije van Utrecht, 
KF Heinfonds, Winter-Heijnsius Stichting, Kringloop-
winkel Emmaus, de familie Visser, Rotaryclub Kromme 
Rijn en Jumbo Utrecht. Iedereen vriendelijk bedankt!
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FITNESS-
APPARATEN

ZWEM-
MATERIAAL

Goed van start
Lidewij en Suzanne, zorgbegeleiders 
van de Zandhaver in Noordwijk, heb-
ben hun goede voornemens voor het 

jaar 2022 ingelost. Met twee gloed-
nieuwe hometrainers, aangeschaft voor 

de cliënten vanuit een mooi giftbedrag 
van zevenhonderd euro, gaan zij het nieuwe jaar 

goed van start.

Stef en Aad
Denk je aan de bewegingsagogie 
Noordwijk, dan denk je aan zwem-
men. Dat geldt ook voor bewe-
gingsagoog Stef en bewoner Aad 

die wekelijks in het zwembad van 
woonzorgpark Willem van den Bergh 

te vinden zijn. Dankzij een mooie gift van 
Vrienden van Willem van den Bergh kon het zwembad 
een aantal prachtige nieuwe drijfmiddelen ter waarde 
van 3.280,31 euro aanschaffen, zoals te zien op de foto. 
Wij zijn enorm dankbaar voor deze schenking, hetgeen 
wordt beaamd door beide heren!

VAKANTIE

Spelweek 2021
Al 30 jaar organiseert ’s Heeren Loo 
jaarlijks de Vakantie Spelweek in 
Ede voor ca. 30 kinderen met een 
verstandelijke beperking. Samen met 

een grote groep betrokken vrijwilligers. 
Tijdens de spelweek leren de kinderen 

vriendjes maken, nemen ze deel aan leuke 
activiteiten en is er tijd om lekker te ontspannen. Dank 
aan iedereen – met name aan de sponsoren die 2.840,03 
euro bijeen legden - dat we dit voor de kinderen hebben 
kunnen doen. We kijken nu al uit naar volgend jaar!
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KERSTCADEAUS

NESTSCHOMMEL

Stichting van het Kind doneerde 100 
kerstpakketten voor kinderen die niet 
veel te besteden hebben. In elk pakket 
zat een Tony’s Chocolonely reep, een 

Pathé thuisfilmbon en een cadeaubon 
van Bol.com. Zorgbegeleiders deelden 

de pakketten uit en waren blij iets voor 
kinderen in armoede te kunnen doen. 

Het Jongerenhonk
Gijs, Beer en Levi, jongeren van het 
Jongerenhonk te Monster zijn super-
blij! Want mede dankzij Sven (tweede 
van rechts) van Stichting Ronde Tafel 

Westland heeft de dagbestedingsloca-
tie van woonzorgpark Het Westerhonk 

een nestschommel kunnen aanschaffen 
voor de tieners die hier dagelijks komen. Siona Brons-
wijk (begeleider van het Jongerenhonk): ‘Dat we de 
schommel van 3.500 euro hebben kunnen kopen, is niet 
vanzelfsprekend. Want de zorgbudgetten dekken deze 
kosten niet. We zijn Stichting Ronde Tafel Westland,  
St. De Recycling Westland, Kwekerij Altantis en Ter Laak  
Orchideeën dan ook zeer dankbaar voor hun gift. 

TRAMPOLINE

JUMP 
Een trampoline is voor jongeren met 
een verstandelijke beperking meer 
dan alleen een speeltoestel om te 
ontladen en ontspannen. Het is ook 

een speelse en gezonde manier om 
hen te activeren, alleen of samen met 

anderen. De Wintertuinlaan 5 te Noordwijk is 
blij dat Stichting Passiebloem heeft bijgedragen om een 
trampoline á 2.261,49 euro aan te schaffen. 



15 

SPEEL-
MATERIAAL

HERENIGING

Interactive projecties
Zorgbegeleider Miranda van Ree heeft 
een innovatief projectieapparaat aan-
geschaft t.w.v. 11.261,29 euro, dankzij 

giften van ouders, vriendenstichting 
Willem van den Bergh, Stichting Sint 

en Pietenactie en het kerk-/schoolproject 
waaraan de PKN Noordwijk, de kerk op het zorg-

park Willem van den Bergh en lokale scholen Hoffenne 
en Zeehonk verbonden zijn. Het apparaat stimuleert de 
cliënten van de Zonnelaan 1, Windlaan 13 en 15 te Noord-
wijk, om meer te gaan bewegen via interactieve projec-
ties. Joris, Tim en Mitzy zijn onder de indruk. Het effect 
is magisch!

Irisonna
Lange tijd wist de vijftienjarige 
Irissonna, cliënt van ‘s Heeren Loo 
Nijkerk, niet wie haar vader was. Na 

veel speurwerk en op basis van een 
DNA-test werd hij dan eindelijk ge-

traceerd op Curaçao. En omdat beiden niet 
de financiële middelen hadden om een ontmoe-

ting te betalen, is persoonlijk begeleider Ria Versteeg 
in de pen geklommen om de hulp van sponsoren in te 
roepen. Met succes. Ze haalde in totaal 3.894,21 euro op. 
En zo konden dochter en vader elkaar op 17 juni 2021 in 
de armen sluiten.

SPEEL-
MATERIAAL

Tweeduizend speeltjes
Anneloes en Sanne zijn op pad om 
dozen vol met speeltjes uit te delen 
aan cliënten uit Ermelo en omgeving 
die het niet breed hebben. In de dozen 

zitten make-up setjes, koptelefoons, 
nachtlampjes en kussentjes met beertjes 

erop. Geschonken door een gulle giftgever 
met hart voor kwetsbare kinderen. 
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OPLEIDINGS-
PROGRAMMA

SPEL-
MATERIAAL

Fiets- en scooterwerkplaats
Mark Smit (l), coördinator arbeidsin-
tegratie van ’s Heeren Loo Dordrecht, 
ontving op 14 juli een gift van vijf-
duizend euro uit handen van Harold 

Vreeburg, voorzitter Stichting Albert 
Dros Fonds en secretaris Elco Jongeneel 

om een fiets- en scooterwerkplaats te kunnen 
realiseren om jongeren met een licht verstandelijke be-
perking een vak te leren en aan werk te helpen.  

Beweegstok
Regelmatig komen er hulpmiddelen 
op de markt om mensen met een 
beperking te stimuleren meer te gaan 
bewegen. Het Uitleencentrum in 

Den Helder heeft dankzij een gift van 
€ 2.329,25 een interactieve beweegstok 

genaamd Moofie aangeschaft. Op de foto ziet 
u Rinus Molenaar en zijn begeleider Sjoukje Visser, die 
het leuk vinden om met dit soort innovaties aan de slag 
te gaan. Dank aan Stichting Vrienden van Noorderhaven 
dat ze invulling hebben gegeven aan deze wens.

MOESTUIN

Goed Bezig
Met trots laat Romy de nieuwe 
kweekbakken zien met rode sla, wor-
tels en tomaten. Mogelijk gemaakt 
door een gift van € 2.693. Door te 

zaaien, sproeien en oogsten leert zij en 
haar medebewoners van de Perenhout 7 

te Julianadorp wat tuinieren inhoudt. Zorgen 
voor plantjes is verantwoordelijk werk en geeft veel vol-
doening. Bovendien is lekker bezig zijn in de buitenlucht 
goed om de coördinatie en kracht in je lijf te verbeteren. 
En is het eten van verse, onbespoten groente beter voor 
je. 



Wie we zijn

Oprichting
Stichting Cliëntfonds ’s Heeren Loo Zorggroep is opgericht op 20 januari 2015 en ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel onder dossiernummer 62465805. De stichting heeft een ANBI-status met RSIN-nummer 
854829350. Op 13 november 2017 zijn de statuten gewijzigd.

Bestuurder Stichting Cliëntfonds
Stichting ’s Heeren Loo Zorggroep treedt op als bestuurder van Stichting Cliëntfonds en is verantwoordelijk 
voor het beleid van de stichting. Het bestuur is binnen de kaders van het beleid en de begroting belast met de 
realisatie van de doelstelling van de stichting en de met haar verbonden rechtspersonen en overige instellin-
gen, de strategie en het beleid met de daar uit voortvloeiende resultatenontwikkeling. 

De raad van bestuur van Stichting ’s Heeren Loo Zorggroep, statutair gevestigd op de Berkenweg 11, 3818 LA te 
Amersfoort, bestaat per rapportdatum uit de volgende personen:
• De heer Jan Fidder, Voorzitter 
• De heer Ernst Klunder, Lid
• Mevrouw Ageeth Ouwehand, Lid
De leden zetten zich onbezoldigd in voor Stichting Cliëntfonds. 
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Team Fondsenwerving
Iedereen die bij ’s Heeren Loo werkt, mag uit naam van ’s Heeren Loo giften en nalatenschappen werven 
om het leven van cliënten mooier te maken. Om hen hierbij te helpen, kunnen zij een beroep doen op 
Team Fondsenwerving van de afdeling Marketing & Communicatie voor tips en advies. Ook kunnen zij via 
dit team aan Stichting Cliëntfonds vragen om een aanvraag in te dienen bij landelijke fondsen. 
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Missie van ’s Heeren Loo
“Met alles dat wij weten en kunnen zetten wij ons in voor de ondersteuning van mensen met een  
verstandelijke beperking en/of andere beperking en hun verwanten, zodat zij een zo goed mogelijk leven 
leiden.” 

Dat is de missie van ’s Heeren Loo die Stichting Cliëntfonds ondersteunt. Want ’s Heeren Loo helpt 
mensen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking of andere beperking. Van jong tot oud, in 
bijna heel Nederland. We helpen verwanten en cliënten het beste antwoord te vinden op grote en kleine 
vragen, voor nu en voor de toekomst. Daarbij staan hun wensen en dromen centraal en maken cliënten 
zoveel mogelijk eigen keuzes. Wat heeft hij of zij nodig - en wat betekent dat voor verwanten? Wij helpen 
daarbij, met meer dan 125 jaar aan kennis en ervaring uit de praktijk en de nieuwste inzichten uit weten-
schappelijk onderzoek en innovaties. Zo helpen we hen verder.

In 2021 kregen meer dan 13.500 mensen met een (verstandelijke) beperking hulp van ons, variërend van 
lichte ondersteuning aan huis tot intensieve 24-uurs opvang op woonlocaties. En van ondersteuning 
voor, op en na school, tot organisatie van werk en dagbesteding. We hebben ruime ervaring met cliënten 
in alle leeftijdsgroepen en met verschillende beperkingen. Vergeleken met andere zorgorganisaties, on-
dersteunen wij relatief veel cliënten met een intensieve zorg- en ondersteuningsbehoefte. 

Wat we doen
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Kwaliteit van leven
Stichting Cliëntfonds zamelt geld in om projecten te realiseren, die de kwaliteit van leven van mensen 
met een beperking positief beïnvloedt. Deze projecten omvatten plezierige, ontspannende en uitdagende 
activiteiten, die niet vanuit de reguliere zorgbudgetten worden betaald. Maar wel van wezenlijk belang 
zijn. Niet alleen omdat ze voldoening geven. Maar ook invulling en betekenis aan het leven.  

Bij de keuze van de projecten stelt Stichting Cliëntfonds de wensen en behoeften van cliënten centraal. 
Waar mogelijk vragen we bij de werving en besteding van de gelden input van mensen met een verstan-
delijke beperking, hun verwanten en/of zorgbegeleiders en cliëntvertegenwoordigers.

Doelgroep
Stichting Cliëntfonds zet zich in voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Voornamelijk voor cli-
enten van ’s Heeren Loo. Maar ook sector breed. Er zijn in Nederland 142.000 mensen met een verstande-
lijke beperking (8,5‰ van de bevolking). Van hen heeft naar schatting iets minder dan de helft (ca. 68.000) 
een ernstige verstandelijke beperking en ongeveer 74.000 een lichte verstandelijke beperking. Hieronder 
de doelgroepen van Stichting Cliëntfonds:
• Kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking
• Ouderen met een verstandelijke beperking
• Mensen met een lichte verstandelijke beperking 
• Mensen met ernstige meervoudige beperkingen
• Mensen met een niet aangeboren hersenletsel
• Mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag
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Hoe we dit alles organiseren 

Teamwork
Om bergen werk te kunnen verzetten, hebben we de hulp nodig van iedereen. Van cliënten en verwanten, 
die aangeven waar behoefte aan is. Van onze (zorg)begeleiders, die de wens omzetten in een plan van 
aanpak en gaan fondsenwerven. Van leveranciers, die bereid zijn om korting te geven voor het goede 
doel. En – niet in de laatste plaats – van giftgevers, die vanuit een warm hart bijdragen om mensen met 
een beperking verder te helpen.

Korte lijnen
Wij vinden het belangrijk om iedereen bij ons goede doel te betrekken. Daarom houden wij de lijntjes 
kort en worden giften voornamelijk door (zorg)begeleiders geworven. Zij weten als geen ander welke 
behoeften hun cliënten hebben. Om geld in te zamelen spreken zij lokale giftgevers aan, met behulp van 
de fondsenwervende communicatiemiddelen, die tot hun beschikking staan. Zoals een giftbrief, een 
website, social media posts en online advertenties. Op deze manier kunnen zij het verhaal van Stichting 
Cliëntfonds goed over de bühne brengen en giften op eigentijdse wijze inzamelen. Team Fondsenwerving 
ondersteunt de fondsenwervers met tips, advies en communicatiemiddelen. Ook dient dit team, namens 
Stichting Cliëntfonds, aanvragen voor hen in bij landelijke giftgevers.   .    
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Kosten
Omdat Stichting Cliëntfonds geen overheidssteun ontvangt, zijn wij volledig afhankelijk van giften. Elke 
gift komt ten goede aan extra kwaliteit van leven voor mensen met een beperking. Wij streven ernaar om 
de kosten van Stichting Cliëntfonds tot het minimum te beperken. Dit is mogelijk doordat ’s Heeren Loo 
zekere kosten voor zijn rekening neemt, zoals huisvestingskosten. De kosten die Stichting Cliëntfonds 
maakt, zijn de kosten die direct gelinkt zijn aan het werven en besteden van giften en de communicatie 
hierover. Alsook de algemene kosten van administratie en beheer van de giften, nalatenschappen en
vermogensportefeuille.

Ambities
Stichting Cliëntfonds wil zoveel mogelijk mensen met een beperking helpen hun wensen te vervullen. Wij 
zijn ambitieus, omdat we zien dat de behoefte aan extra kwaliteit van leven onder de doelgroep groot is. 
Wij zullen in de toekomst niet alleen meer projecten gaan realiseren. Maar ook grotere projecten, met een 
landelijk bereik. Voor cliënten van ’s Heeren Loo, maar ook voor cliënten sector breed. 

Om dit mogelijk te maken, is het van belang om zoveel mogelijk mensen aan ons goede doel te binden 
en de inkomsten op peil te houden. Want zonder de steun van onze giftgevers, kan Stichting Cliëntfonds 
haar werk niet doen. Op het gebied van fondsenwerving blijven we dan ook aansluiten op de behoeften 
van de bestaande en toekomstige achterban. We innoveren onze communicatie en investeren in - voor 
de doelgroep - relevante projecten. De waarde van Stichting Cliëntfonds wordt bepaald door het effect dat 
wij met deze projecten sorteren. Denk aan plezier maken, ontspannen, ervaringen opdoen, contact maken 
en vaardigheden leren. Allemaal zaken die het leven van mensen met een beperking mooi maken en zin 
geven.  
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Speerpunten
Om meer kwaliteit van leven voor mensen met een beperking te bereiken, nu en in de toekomst, brengen 
wij focus aan in de projecten die wij realiseren. Gestoeld op efficiëntie en effectiviteit, heeft Stichting 
Cliëntfonds onderstaande speerpunten benoemd.

Vrijetijdsbesteding
We vinden het belangrijk dat mensen met een (lichte) verstandelijke beperking op basis van eigen keu-
zes invulling geven aan vrije tijd. Toch is het voor hen vaak lastig passende vrijetijdsbesteding te vinden. 
Soms weten zij niet wat ze in hun vrije tijd willen doen. In andere gevallen kunnen ze niet meekomen 
met reguliere activiteiten. We zamelen daarom geld in voor passende activiteiten. Zo voorkomen we dat 
zij aan de kant staan, en geven we hen de kans om plezier te maken, zich uit te leven, te ontspannen en 
nieuwe mensen te ontmoeten. Waar mogelijk zijn dit activiteiten voor mensen met èn zonder beperking. 
Op deze manier dragen wij ook bij aan het inclusiever maken van de maatschappij.

Innovatie
Technologische ontwikkelingen en innovaties volgen elkaar in hoog tempo op. We streven ernaar om 
mensen met een verstandelijke beperking zoveel mogelijk de vruchten te laten plukken van voortschrij-
dende ontwikkelingen in de zorg. Daarom investeert Stichting Cliëntfonds tijd en geld in het benutten van 
verbeterkansen in de zorg. Dit doet zij door projecten te realiseren, die aansluiten bij de wensen van cliën-
ten; bijvoorbeeld projecten rond sanitaire voorzieningen, gezondheid, zelfredzaamheid en communicatie. 

Jeugd
Kinderen hebben de toekomst, mits ze optimale kansen krijgen zich te ontwikkelen. Mede door de komst 
van internet volgen ontwikkelingen zich steeds sneller op en staat de jeugd van tegenwoordig anders in 
het leven dan oudere generaties. 
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Daarom willen we de huidige generatie kinderen en jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking 
bereiken en aan ons en de maatschappij binden. Dit doen we met activiteiten die goed aansluiten bij het 
niveau, de belevingswereld en behoeften van deze jongeren. Verbinding en beleving spelen hierbij een 
belangrijke rol.

Zelfredzaamheid
Participatie en zelfredzaamheid hebben de afgelopen jaren een steeds prominentere rol ingenomen in 
onze samenleving. Daarom willen wij mensen met een (lichte) verstandelijke beperking helpen om hun 
zelfredzaamheid te vergroten. Om hen te helpen zich vrij in de samenleving te bewegen en zich zelfbe-
wuster en onafhankelijker te voelen. En om te voorkomen dat zij buiten de boot vallen, worden uitgeslo-
ten of gediscrimineerd. Zo kunnen zij net als ieder ander gewoon meedoen, als zij dat willen.
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Contact

Meer weten over Stichting Cliëntfonds?
Ga hiervoor naar www.sheerenloo.nl/steun-ons/over-stichting-clientfonds. Hier vindt u alle informatie en 
gegevens over de stichting. Wil t u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van Stichting Cliëntfonds?   
Mail hiervoor naar mitzy.kieffer@sheerenloo.nl.

Wilt u doneren?
Er zijn meerdere manieren om dit te doen:
• Stort éénmalig een gift op rekeningnummer NL 84 FVLB 022 641 70 69 van Stichting Cliëntfonds. 
• Doneer online via iDEAL. Ga hiervoor naar www.sheerenloo.nl/steun-ons.
• Neem Stichting Cliëntfonds op in uw testament. Voor meer info ga naar www.sheerenloo.nl/nalaten.
• Wilt u als bedrijf maatschappelijk verantwoord ondernemen door een goed doel te steunen? 
 Check www.sheerenloo.nl/geef-als-bedrijf.

Wilt u persoonlijk contact?
Bel of mail Mitzy Kieffer van Stichting Cliëntfonds op 06 - 225 84 354 en mitzy.kieffer@sheerenloo.nl.

ANBI
Stichting Cliëntfonds is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). Dit betekent dat uw gift fiscaal aftrekbaar is, mits deze aan de voorwaarden voldoet. Ook betekent dit 
dat Stichting Cliëntfonds geen schenk- of erfbelasting betaalt. 
Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.
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spec 
nr.

2021
bedragen in €

2020
bedragen in €

 Vaste activa:

      

1 Financiële vaste activa  1.987.288 1.826.723 

      

 Vlottende activa:     

2 Vlottende vorderingen 3.145 2.141  

3  Liquide middelen 720.713  396.844   

   723.858  398.985 

      

 Totale activa 2.711.146 2.225.708 

      

4 Eigen vermogen  2.694.702 2.216.983 

      

5 Kortlopende schulden  16.4442 8.725 

     

 Totale passiva  2.711.146 2.225.708 

1. Jaarrekening 2021 Stichting Cliëntfonds
 

Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)      

Bijlage
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Staat van baten en lasten over 2021 

spec 
nr.

2021
bedragen in €

2020
bedragen in €

 6 Baten:

 Opbrengst beleggingen 163.757  103.355  

Overige baten 943.837  789.317  

      

 Totaal van de baten  1.107.594  892.672

 Lasten  

 7 Algemene kosten -36.730  -17.393  

 8 Projectkosten -593.145  -1.425.337  

  

  Totaal van de lasten  -629.875  -1.442.730 

Resultaat voor  

 bijzondere bestemming  477.719 -550.058 

Toevoeging aan bestemmingsreserve projecten -1.331.493 -789.317

Onttrekking aan bestemmingsreserve projecten 593.1455 1.820.987

Toevoeging aan bestemmingsreserve

ongerealiseerd kersresultaatfondsen -138.564 -20.502

Resultaat na bijzonder bestemming -399.193 461.110
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Kasstroomoverzicht over 2021

Omschrijving 2021
bedragen in €

2020
bedragen in €

Kasstrom uit operationele activiteit

Resultaat boekjaar 477.719 -550.058 

Aanpassingen voor:

 niet-gerealiseerde waardeveranderingen van effecten  138.564  20.502 

veranderingen in werkkapitaal:

Vlottende vorderingen -1.004 0  

Kortlopende schulden   

(excl. schulden aan instellingen) 7.719  -11.162  

6.715 -11.162 

Kasstroom uit operationele activiteiten 622.998 -540.718

Investeringen in financiële vaste activa -231.445 -1.565.665

Desinvesteringen in financiële vaste activa -67.684 1.445.648

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -299.129 -120.017

Kasstroom uit investeringsactiviteiten 0 0

Mutatie liquide middelen lopend boekjaar 323.869 -660.735

Stand liquide middelen per 1 januari 396.844 1.057.579

Stand liquide middelen per 31 december 720.713 396.844
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2. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen
De stichting Cliëntfonds richt zich op concrete en materiële doelen die het welzijn van cliënten van 
’s Heeren Loo ten goede komen. De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder nummer 62465805 en is gevestigd in Amersfoort op de Berkenweg 11.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor 
kleine rechtspersonen C1 kleine organisaties-zonder-winststreven.

Er is in deze jaarrekening geen begroting opgenomen omdat hierop niet wordt gestuurd.
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Financiële vaste activa
De beleggingen zijn gewaardeerd tegen de actuele waarde in euro’s, op balansdatum.

Baten en lasten van effecten worden in de staat van baten en lasten verwerkt zodra de beleggingen aan 
een derde worden overgedragen of als sprake is van een bijzondere waardevermindering. Ontvangen 
dividend en rente wordt ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht.

Effecten
De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten worden bij de eerste verwerking opgenomen 
tegen reële waarde vermeerderd met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten.

Effecten (aandelen en obligaties) worden na de eerste verwerking gewaardeerd tegen actuele waarde.

De gerealiseerde en niet gerealiseerde waardeveranderingen van de beursgenoteerde effecten worden in 
de staat van baten en lasten verantwoord. Ontvangen dividend en rente wordt ten gunste van de staat van 
baten en lasten gebracht.

Vorderingen
De vorderingen onder de vlottende activa opgenomen worden, bij eerste verwerking opgenomen tegen de 
reële waarde plus transactiekosten en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs minus 
een eventuele benodigde voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen
Bestemmingsreserve
De bestemmingsreserve is het deel van het eigen vermogen dat wordt afgezonderd omdat daaraan een 
beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting zou zijn toege-
staan, en deze beperking door het bestuur is aangebracht.
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Kortlopende schulden
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden deze opgenomen tegen reële waarde verminderd 
met de direct daaraan toe te rekenen transactiekosten. De kortlopende schulden worden na de eerste 
waardering gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Bij kortlopende schulden is dit meestal de 
nominale waarde.

Baten 
Algemeen
Onder de baten wordt verstaan de baten als tegenprestatie voor de levering van goederen minus de 
inkoopwaarde van de goederen, baten als tegenprestatie voor de levering van diensten, subsidiebaten, 
sponsorbijdragen, giften en baten uit fondswerving en overige baten. De baten worden bepaald met 
inachtneming van de hier vermelde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling en toegerekend 
aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Baten uit nalatenschappen
Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan wor-
den vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden verantwoord als baten in 
het boekjaar waarin deze worden verkregen. De omvang van een bate uit nalatenschap kan betrouwbaar 
worden vastgesteld als, op grond van het stadium waarin de afhandeling van de nalatenschap zich be-
vindt, een betrouwbare schatting van de ontvangst kan worden gemaakt. Hiervan is in ieder geval sprake 
bij ontvangst van de akte van verdeling.

Nalatenschappen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Bij de waardering van 
nalatenschappen houdt de organisatie rekening met eventuele rechten van vruchtgebruik. Voor de 
waardering van onroerende zaken wordt de laatst beschikbare WOZ-waarde gehanteerd. Voor de 
waardering van vruchtgebruik wordt de fiscale waarde gehanteerd.

Baten met een bijzondere bestemming
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten 
verwerkt. Indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede 
gelden verwerkt in de desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en).

Rente 
Rentebaten worden tijdsevenredig in de staat van baten en lasten verwerkt. Hierbij wordt rekening 
gehouden met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost.

Dividend 
Dividenden worden in de staat van baten en lasten verwerkt indien de stichting daarop recht heeft 
verkregen.

Lasten
Algemeen
De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van 
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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Verstrekte subsidies en giften
In rechte afdwingbare subsidieverplichtingen en verplichtingen tot het doen van giften worden in de 
balans als schuld opgenomen en in de staat van baten en lasten als last verantwoord, ook als de 
verplichting is aangegaan voor meer dan een jaar.

Lasten voor een bijzondere bestemming 
Lasten in het kader van een bijzondere bestemming, worden enerzijds in de staat van baten en lasten en 
anderzijds in de desbetreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) verwerkt.

Rente
Rente wordt toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden rekening houdend met de effectieve 
rentevoet van de desbetreffende schuld.

Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit 
hoofde van interest en ontvangen dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele 
activiteitenkasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Transacties waarbij geen ruil van kasmiddelen plaatsvindt, zijn niet in het kasstroomoverzicht 
opgenomen.



32 32 

spec 
nr.

Omschrijving 2021
bedragen in €

2020
bedragen in €

      

1 Financiële vaste activa 1.987.288 1.826.723

         

Stand per 1 januari 1.826.723 1.727.209  

 

 Mutaties lopend boekjaar

 Investeringen 231.445 1.565.665

On-/gerealiseerd koersresultaat 162.604 98.886

 Desinvesteringen -233.484 -1.565.037 

 

  1.987.288  1.826.723

3. Toelichting op de balans per 31 december 2021 
 

1. Financiële vaste activa

Stichting Cliëntfonds beschikt nog over een vermogensportefeuille. Dit vermogen is over de jaren heen 
opgebouwd uit nalatenschappen, donaties, contributies, subsidies etc. en zal de komende jaren besteed 
worden aan de doelstellingen en instandhouding van de stichting. 

De vermogensportefeuille staat onder beheer van Van Lanschot. Er is sprake van een zogenaamde  
defensieve, gespreide portefeuille bestaande uit gemiddeld 40% risicodragende activa en 60% risico-
mijdende activa.

De stichting kiest voor duurzaam vermogensbeheer. Beheerder Van Lanschot geeft hieraan o.a. invul-
ling door bedrijven die positief bijdragen aan het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de 
Verenigde Naties (Sustainable Development Goals) een grotere weging te geven in de portefeuille. Dit zijn 
vooral internationale bedrijven actief in de gezondheidszorg en duurzaamheid zoals bouw en energie.
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spec 
nr.

Omschrijving 2021
bedragen in €

2020
bedragen in €

      

2 Vlottende vorderingen 3.145 2.141

      

Spec. vooruitbetaalde bedragen  

Abonnement Donatiemodule Woick tm nov.2020 0 799  

0 799

Specificatie vlottende vorderingen:

projectnr 37212120219 Balie/receptie Skaggerak 545

project 43221520121, vijverweg 18 2.600

Duofiets Hooghe Bergh 0 1.342

3.145 1.342

3.145 2.141

spec 
nr.

Omschrijving 2021
bedragen in €

2020
bedragen in €

      

3 Liquide middelen 720.713 396.844

      

Betaalrekeningen 167.992 115.830  

Spaarrekeningen 537.909 260.000  

Beleggingsrekeningen 14.812 21.014

720.713 396.844

 
 

2. Vorderingen

 
 

3. Liquide middelen
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spec 
nr.

Omschrijving 2021
bedragen in €

2020
bedragen in €

      

4 Eigen vemogen 2.694.702 2.216.983

      

Specificatie verloop:  

Stand per 1 januari 2.216.983 2.767.041  

Uit resultaat bestemmingsvoorstel 477.719 -550.058

2.694.702       2.216.983

Specificatie eigen vermogen naar aard:

a Algemene reserve -943 398.250

b Bestemmingsreserve 2.403.911 1.665.563

c Bestemmingsreserve ongerealiseerd koersresultaat 291.734 153.170

 Stand per 31 december      2.694.702 2.216.983

 

 
 

4. Eigen vermogen

Goedgekeurde projecten worden gepresenteerd als bestemmingsreserve en vormen dus onderdeel van 
het eigen vermogen. Zodra voor deze projecten kosten worden gemaakt valt een gelijk bedrag vrij uit de 
bestemmingsreserve. 



35 35 

spec 
nr.

Omschrijving 2021
bedragen in €

2020
bedragen in €

      

a Algemene reserve: 

 Stand per 1 januari          398.250            62.860-  

Uit resultaat bestemmingsvoorstel          399.193-          461.110  

     

 Stand per 31 december             -943          398.250 

   

2.694.702       2.216.983

b Bestemmingsreserve projecten  

Stand per 1 januari      1.665.563        2.697.233  

Baten                  
943.837

         789.317  

Lasten         593.145-       1.425.337-  

Vrijval/toevoeging          387.656          395.650-  

     

Stand per 31 december       2.403.911        1.665.563 

c Bestemmingsreserve ongerealiseerde koersresultaten

Stand per 1 januari          153.170          132.668  

Baten          138.564            20.502  

     

Stand per 31 december 291.734         153.170
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spec 
nr.

Omschrijving 2021
bedragen in €

2020
bedragen in €

      

5 Kortlopende schulden            16.444              8.725  

      

Specificatie nog te betalen bedragen:     

Bankkosten                    53                  -    

Accountantskosten              6.500              6.500  

Contributie lidmaatschappen                  321                   0  

Administratiekosten              7.182                   0  

Beheerpremie effectenportefeuille Q4              2.388              2.225  

     

             16.444              8.725 

 
 

5. Kortlopende schulden
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spec 
nr.

Omschrijving 2021
bedragen in €

2020
bedragen in €

      

 6  Baten 1.107.594  892.672  

Opbrengst beleggingen:     

Opbrengst dividenden                 1.153                 4.469  

Gerealiseerd koersresultaat             24.040               78.384  

Ongerealiseerde koerswinst            138.564               20.502  

             163.757             103.355 

     

Overige baten:     

Erfenissen-legaten           104.185             187.134  

Giften           839.652             602.183  

            943.837             789.317 

4. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021 

6. Baten

spec 
nr.

Omschrijving 2021
bedragen in €

2020
bedragen in €

      

 7 Algemene kosten             36.730               17.393  

     

Bank                   524                    179  

Automatiseringskosten                   799                    871  

Adm. Diensten derden             26.240                 8.402  

Accountant                6.734                 6.863  

Drukwerk                   257                       0  

Lidmaatschappen                   621                    775  

Overige algemene kosten               1.555                    303  

     

  36.730              17.393 

7. Algemene kosten
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spec 
nr.

Omschrijving 2021
bedragen in €

2020
bedragen in €

      

 8 Projectkosten           593.145          1.425.337  

8. Projectkosten

Personeelsbestand 
Gedurende het boekjaar 2021 had de Stichting Cliëntfonds net zoals in 2020, geen personeel in dienst en is 
het bestuur van Stichting Cliëntfonds onbezoldigd. 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Bij notariële akten zijn diverse nalatenschappen toegekend aan de Stichting Cliëntfonds. Op geen enkele 
rust een vruchtgebruik tot het moment van overlijden van de erflater. Er zijn dus geen rechten en ver-
plichtingen die in de balans moeten worden opgenomen.

Resultaatbestemming
In de bestuursvergadering van 28 juni 2022 wordt voorgesteld het resultaat van € 477.719 als volgt te  
bestemmen:
• €    399.193 te onttrekken aan de algemene reserves.
• € 1.331.493 toe te voegen aan de bestemmingsreserve projecten
• €    593.145 te onttrekken aan de bestemmingsreserve projecten
• €    138.564 toe te voegen aan bestemmingsreserve ongerealiseerd koersresultaat
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6. Overige gegevens

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De Raad van Bestuur stelt handelend namens de Stichting ’s Heeren Loo Zorggroep in
hoedanigheid van bestuurder van de Stichting Cliëntfonds ’s Heeren Loo Zorggroep op 28 juni 2022 
de jaarrekening 2021 van Stichting Cliëntfonds ’s Heeren Loo Zorggroep vast.

Namens het bestuur,
De heer drs. J. Fidder, voorzitter Raad van Bestuur stichting ‘s Heeren Loo Zorggroep
De heer drs. E. Klunder, lid Raad van Bestuur stichting ‘s Heeren Loo Zorggroep
Mevrouw mr. A.W. Ouwehand, lid Raad van Bestuur stichting ‘s Heeren Loo Zorggroep



’s Heeren Loo

’s Heeren Loo helpt mensen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking of 

andere beperkingen. Van jong tot oud, in bijna heel Nederland. We helpen hen het beste 

antwoord te vinden op de grote en kleine vragen die voor hen belangrijk zijn. Met lichte 

zorg waar het kan, en (tijdelijk) intensieve zorg als het nodig is. Dichtbij, bij voorkeur 

bij mensen thuis en altijd samen met familie en verwijzers. Met meer dan 130 jaar aan 

kennis en ervaring uit de praktijk en uit ons wetenschappelijke onderzoek zijn we 

bovendien een waardevolle gesprekspartner voor iedereen die werkt met mensen met 

een beperking. Zo helpen we cliënten én verwijzers verder. 

Ga naar

sheerenloo.nl/

steun-ons


