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BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 

Aan: het bestuur van Stichting Inloophuis De Eik  

 

Wij hebben de in dit rapport op bladzijde 8 tot en met bladzijde 17 opgenomen jaarrekening 2017 van 

Stichting Inloophuis de Eik te Eindhoven beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 

december 2017 en de staat van baten en lasten over 2017 met de toelichting, waarin zijn opgenomen 

een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.   

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het 

resultaat getrouw dient weer te geven, en voor het opstellen van het bestuursverslag, beide in 

overeenstemming met de in Nederland geldende RJ Richtlijn C1 ‘Kleine organisaties zonder 

winststreven’. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het zij 

noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van 

materieel belang als gevolg van fraude of fouten.  

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze 

beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, 

waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële 

overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij 

onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is 

gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat. Een beoordeling in 

overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van 

zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van 

inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de entiteit, het uitvoeren van 

cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen 

informatie. De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk 

beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met 

de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.  

Conclusie 

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten 

concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het 

vermogen van Stichting Inloophuis de Eik per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017 in 

overeenstemming met de in Nederland geldende RJ voor kleine rechtspersonen C1 ‘Kleine 

organisaties zonder winststreven’. 

Eindhoven, 17 april 2018 

Govers Accountants/Adviseurs 

 
C.C.J. Castelijns MSc RA 
Assurance-kenmerk: 2018BA117 
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Stichting Inloophuis De Eik

Eindhoven

Bestuursverslag

Organisatie

Het bestuur van Stichting Inloophuis De Eik, statutair gevestigd te Eindhoven bestaat uit:

Voorzitter E.T. Vogelzang

Secretaris A.A.H.M. Scheepers

Penningmeester P. Silvis

Bestuurslid P.G.W.M. Verstappen

Bestuurslid A.K.C. Steinmeijer

Activiteiten

De Eik wil er zijn voor iedereen die geraakt is door kanker. Voor patiënten, naasten en nabestaanden. 

Voor kinderen, jongeren en volwassenen. Er wordt een mogelijkheid aangeboden om elke werkdag

tussen 10.00 en 17.00 uur zonder afspraak binnen te lopen voor een praatje of gesprek, voor

informatie, om lotgenoten te ontmoeten of om mee te doen aan een activiteit. Er worden 

verschillende activiteiten georganiseerd, zowel sportieve als creatieve maar ook gespreksgroepen. 

Samen iets doen maakt het lotgenotencontact makkelijker.

In 2017 zijn er, net als in eerdere jaren 5500 bezoeken gebracht aan Inloophuis de Eik. Daarnaast is er 

ruim 90 keer een beroep op de Eik gedaan door hulpverleners van verschillende organisaties met 

diverse vragen over o.a. de mogelijkheden voor ondersteuning aan patiënten en mantelzorgers en 

voor kinderen en jongeren die met kanker te maken hebben. 

Maar ook met vragen over patiëntenverenigingen, regelgeving omtrent werk en kanker, 

rouwverwerking en over minder bekende kankersoorten. Een aantal van hen vroeg telefonisch 

informatie, een ander deel kwam zelf naar de Eik om de informatie te halen en om persoonlijk kennis 

te maken. Maar steeds meer komen de vragen per mail binnen. Steeds vaker kwamen hulpverleners 

met een cliënt of patiënt mee. 

Verschillende medewerkers van Wij Eindhoven maar ook van andere organisaties waarmee de Eik 

samenwerkt kwamen persoonlijk kennismaken.

Vrijwilligers
Eind 2016 waren er 113 vrijwilligers werkzaam voor de Eik. In 2017 hebben 15 vrijwilligers om 

verschillende redenen afscheid genomen, 17 nieuwe vrijwilligers zijn aan het werk gegaan, het 

vrijwilligersbestand is daarmee gebleven op 115.

Er zijn veel verschillende vrijwilligers bij de Eik werkzaam. Het grootste deel is gastvrouw of gastheer 

of docent/ groepsbegeleider. 

Weer anderen zijn vrijwilliger in een commissie, bv. commissie sponsoring en programma. Daarnaast 

zijn er een aantal administratieve vrijwilligers en verschillende klusvrijwilligers.

Coördinatie
De coördinatie werd gedaan door Saskia van Vliet, met een contract van 27uur. Zij had de zorg voor 

de continuïteit en programmering, voor de begeleiding en ondersteuning van de vrijwilligers, voor de 

contacten met verwijzers en met donateurs en sponsoren, hierbij ondersteund door bestuur en 

vrijwilligers.

Er was ondersteuning van twee vrijwillige administratieve krachten, die samen gemiddeld 14 uur per 

week werkten.

Toekomst
In 2017 is hard gewerkt om de organisatie van de Eik toekomstbestendiger te maken. Er zijn 

verschillende commissies ingesteld voor oa. Vrijwilligersbeleid en activiteiten, het maken van het 

programma, huishoudelijke zaken, fondsenwerving, PR en externe communicatie en Zorgketen. Dit 
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met de bedoeling meer taken over te hevelen naar vrijwilligers. Dat is ten dele gelukt, ook in 2018 

moet daar nog hard aan gewerkt worden. De samenwerking met de ziekenhuizen en vooral met 

huisartsen moet verder worden uitgebreid. Met name de laatste groep is groot en niet makkelijk te 

bereiken.

Stichtingsvermogen
Het stichtingsvermogen bedraagt ultimo 2017 € 100.324, de laatste jaren hebben we ingeteerd op 

ons vrij besteedbaar vermogen. Het bestuur streeft naar een vrij besteedbaar vermogen van  

€120.000, zijnde de vaste kosten van één jaar.
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Stichting Inloophuis De Eik

Eindhoven

Balans per 31 december 2017
(Na resultaatbestemming)

     

€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa     

Andere vaste bedrijfsmiddelen 1  1  

 1  1

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen 36.666  26.115  

  36.666  26.115

Vlottende activa

Liquide middelen 100.337 140.755

 137.004  166.871

31 dec 201631 dec 2017
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Stichting Inloophuis De Eik

Eindhoven

Balans per 31 december 2017
(Na resultaatbestemming)

     

€ € € €

31 dec 201631 dec 2017

PASSIVA

Kapitaal

Stichtingsvermogen 100.324  107.682  

  100.324  107.682

Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers  16.795  0  

Belastingen en premies sociale verzekeringen 4.369  4.924  

Overige schulden 15.516  54.265  

  36.680  59.189

  137.004  166.871
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Stichting Inloophuis De Eik

Eindhoven

Staat van baten en lasten over 2017
 

 Begroting Realisatie Realisatie

2017 2017 2016

 € € €

Baten     

Baten 164.650 157.332 169.141

Saldo overige baten   164.650  157.332 169.141

Totaal baten   164.650  157.332 169.141

Lasten

Lonen en salarissen 70.000 56.993 57.530

Sociale lasten 0 14.704 20.765

Overige personeelskosten 5.500 4.953 16.436

Accomodatiekosten 52.500 51.843 50.457

Kantoorkosten 7.500 6.463 2.959

Communicatiekosten 0 1.352 0

Vrijwilligers 6.000 5.428 8.253

Algemene kosten 23.300 22.531 21.943

Totaal lasten   164.800  164.267 178.343

  -150  -6.935 -9.202

Financiële baten & lasten 150  -423 -307

     

Saldo van baten en lasten  0  -7.358 -9.509
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Stichting Inloophuis De Eik

Eindhoven

Grondslagen voor de waardering

Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Inloophuis De Eik, statutair gevestigd te Eindhoven

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine

rechtspersonen zonder winststreven (RJK C1).

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische

kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden

de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun

oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken

van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden

gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage

van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf 

van ingebruikneming. 

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 

individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs.

bestaan voornamelijk uit hulpverlening aan mensen met kanker en hun naasten.
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Stichting Inloophuis De Eik

Eindhoven

Grondslagen voor de waardering

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts 

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die 

hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken 

van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Netto baten

Onder netto baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende 

diensten onder aftrek van kortingen en de over de baten geheven belastingen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper.

De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht.

De kostprijs van deze diensten worden aan dezelfde periode toegerekend.

Subsidies

Subsidies worden verantwoord in het jaar waarin de subsidies zijn ontvangen of de periode waaraan de subsidies

kunnen worden toegerekend.
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Stichting Inloophuis De Eik

Eindhoven

Toelichting op de balans per 31 december 2017

 

Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiële vaste activa is onderstaand opgenomen:

2017

€  

Inventaris

Aanschaffingen 0

Cum. afschrijving 0

Boekwaarde begin 0

(Des)investeringen 8.800

Ontvangen vergoeding -8.800

Afschrijvingen 0

Mutaties 0

Boekwaarde einde 0

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Aanschaffingen 39.023

Cum. afschrijving -39.022

Boekwaarde begin 1

(Des)investeringen 0

Afschrijvingen 0

Mutaties 0

Boekwaarde einde 1

Vorderingen en overlopende activa
31 dec 2017 31 dec 2016

€ €

Overige vorderingen

Vooruit gefactureerd 16.406 354

Nog te ontvangen bijdragen 17.732 23.250

Te ontvangen rente 21 128

Te ontvangen subsidie 2.507 2.383

36.666 26.115
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Stichting Inloophuis De Eik

Eindhoven

Toelichting op de balans per 31 december 2017

Liquide middelen
31 dec 2017 31 dec 2016

€ € 

Rabobank rekening-courant 18.415 8.969

Rabobank spaarrekening 80.533 130.884

ING rekening-courant 993 827

Kas 118 75

Kruisposten 278 0

100.337 140.755

Kapitaal

2017 2016

€ €

Stichtingsvermogen

Beginsaldo 107.682 117.191

Resultaat boekjaar -7.358 -9.509

Eindsaldo 100.324 107.682

Resultaatverwerking

Het bestuur van de stichting stelt voor om het resultaat de volgende bestemming te geven: 

Het saldo van baten en lasten van € -7358 over 2017 zal worden onttrokken aan het

stichtingsvermogen. Dit voorstel is reeds zodanig verwerkt in de jaarrekening 2017 van de stichting.

Kortlopende schulden  

31 dec 2017 31 dec 2016

€ € 

Schulden aan leveranciers

Crediteuren 16.795 0

16.795 0

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 4.369 4.924

4.369 4.924

Overige schulden

Vooruitontvangen donaties 0 37.442

Reservering vakantiegeld 2.642 2.577

Reservering PLB uren 5.363 4.438

Nog te betalen inkoopfacturen 7.511 4.808

Nog te besteden subsidie 0 5.000

15.516 54.265
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Stichting Inloophuis De Eik

Eindhoven

Toelichting op de balans per 31 december 2017

Niet uit de balans blijkende verplichtingen  

Huur

De stichting is een huurverplichting voor roerende/onroerende zaken aangegaan welke 

jaarlijks kan worden verlengd. 

De huurverplichting voor 2018 bedraagt circa € 46.146.
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Stichting Inloophuis De Eik

Eindhoven

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017

 Begroting Realisatie Realisatie

2017 2017 2016

€ € €

Baten    

Donaties 66.650 49.840 97.636

Ontvangen subsidie Gem Eindhoven 48.500 50.145 47.367

Eigen bijdrage gasten 12.000 13.864 14.138  

Samenloop voor Hoop 0 0 10.000

Stichting Vrienden van De Eik 37.500 37.442 0

Overige opbrengsten 0 5.000 0

Verhuur gebruik ruimtes 0 275 0

Verkoop uit rode geldkistje 0 570 0

Eigen bijdrage werkgroepen 0 196 0

 164.650 157.332 169.141

Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen 70.000 55.648 76.152

Reservering vakantiedagen 0 925 0

Ziekengeld ontvangen 0 0 -19.287

Onbelaste vergoedingen 0 420 665

70.000 56.993 57.530

In 2017 was er gemiddeld 1 werknemer in dienst bij de stichting (2016: 2 werknemers).

Sociale lasten

Sociale lasten 0 9.065 13.179

IZZ Werkgeversbijdrage 0 336 434

Pensioenlasten 0 5.303 7.152

0 14.704 20.765

Overige personeelskosten

Reis-en verblijfskosten 0 732 0

Ziekteverzuim verzekering 5.000 4.167 3.640

Opleidingskosten 500 0 0

Organisatie en begeleidingskosten 0 54 0

Inleenkosten 0 0 12.796

5.500 4.953 16.436

Accomodatiekosten

Huur 46.000 45.639 45.134

Onderhoud huisvesting 0 456 104

Energiekosten 5.500 3.189 4.449

Schoonmaakkosten 1.000 1.900 0

Onroerendezaakbelasting 0 659 770

52.500 51.843 50.457
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Stichting Inloophuis De Eik

Eindhoven

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017

 Begroting Realisatie Realisatie

2017 2017 2016

€ € €

Kantoorkosten

Porti 2.500 1.876 981

Drukwerk 2.500 1.288 611

Kantoorbenodigdheden 1.000 1.276 1.367

Telefoon en internet 1.500 1.110 0

Contributies en abonnementen 0 502 0

Automatiseringskosten 0 411 0

7.500 6.463 2.959

Communicatiekosten

Representatie 0 1.352 0

0 1.352 0

Vrijwilligers

Vrijwilligerskosten 6.000 5.428 8.253

6.000 5.428 8.253

Algemene kosten

Administratiekosten 0 833 431

Accountantskosten 4.000 8.470 4.247

Activiteiten en huishoudelijke kosten 8.000 7.552 6.234

Verzekeringen 7.000 1.542 3.143

Abonnementen en contributies 0 0 313

Voeding en drank eigen gebruik 0 0 1.426

Huur Zwembad 4.300 4.180 4.178

Betallingsverschillen 0 -11 0

Algemene kosten 0 -35 957

Bestuurskosten 0 0 1.014

23.300 22.531 21.943

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelasten rekening courant banken -150 423 307

-150 423 307
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Stichting Inloophuis De Eik

Eindhoven

Bestuursverklaring

Het bestuur van Stichting Inloophuis De Eik verklaart hierbij dat de jaarrekening over het boekjaar 2017

mede overeenkomstig de voor dit jaar geldende subsidievoorwaarden is opgesteld. Het bestuur verklaart dat 

deze jaarrekening de vermogenspositie alsmede het saldo van de staat van baten en lasten juist weergeeft 

en dat alle bezittingen en verplichtingen in deze jaarrekening volledig zijn opgenomen.

Aan de stichting zijn geen organisaties, waaronder steunstichtingen of vrienden-stichtingen, verbonden waarop 

het bestuur beleidsbepalende invloed heeft.

Tevens verklaart het bestuur dat buiten de in deze jaarrekening aangegeven middelen de stichting geen andere 

middelen ter beschikking staan. Tot op heden hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die

van materiële invloed zouden zijn op deze jaarrekening.

Eindhoven,

    -    - 2018

Voorzitter

E.T. Vogelzang

Secretaris

A.A.H.M. Scheepers

Penningmeester

P. Silvis

Bestuurslid

P.G.W.M. Verstappen

A.K.C. Steinmeijer
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Eindhoven
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