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1. BESTUURSVERSLAG
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Stichting "Netwerk Rondom" te Tilburg
1.1 Bestuursverslag
Algemeen
De stichting draagt de naam: Stichting "Netwerk Rondom". Zij heeft haar zetel in de gemeente Eindhoven.
De stichting heeft ten doel:
het opzetten en in standhouden van netwerken die de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
en of aanverwante contactstoornis of psychiatrische aandoening geheel of gedeeltelijk overneemt van
ouders of wettelijke vertegenwoordigers als deze daartoe zelf niet meer in staat zijn en van netwerken die
ouders of wettelijke vertegenwoordigers ondersteunen bij de uitoefening van de zorg. Onder zorg wordt
verstaan elke vorm van ondersteuning van een individu die het beperkt functioneren tengevolge van een
verstandelijke beperking en/of aanverwante contactstoornis of psychiatrische aandoening geheel of
gedeeltelijk compenseert en welke is gericht op het welzijn van de mens met deze beperking; en voorts al
hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in
de ruimste zin des woords.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. Continuering van de ondersteunende ouderrol te faciliteren door:
Het opzetten van en controle houden op een kwalitatief goed functionerend netwerk van mensen rondom
het kind met een verstandelijke beperking en of aanverwante contactstoornis of psychiatrische aandoening
die ten opzichte van cliënt en stichting verantwoordelijk zijn voor het complete zorgpakket waarvoor ouders
en wettelijke vertegenwoordigers normaal staan dan wel een gedeelte daarvan en welke in ieder geval
bestaat uit de hierna genoemde zorggebieden:
1. wonen en zorg (inclusief toezicht op de instelling);
2. ethiek en beslissingen;
3. toekomstplanning;
4. inkomsten, uitgaven en vermogensrendementsplanning;
5. medische zorg;
6. juridisch- en fiscaal netwerk;
7. familie en sociaal netwerk;
8. vrije tijd en hobby;
9. onderwijs;
10. werk en dagbesteding;
11. vertegenwoordiging;
Het verstrekken van informatie aan (potentiële) cliënten van de stichting over de ontwikkelen in de hiervoor
genoemde zorggebieden;
b. alle andere wettige middelen.
De stichting beoogt niet het maken van winst.
Bestuur
Het bestuur is als volgt samengesteld:
1. Magermans, Theo Henricus Maria Johannes, Voorzitter sinds 21-04-2008
2. Tomas, Hendrik Paul Lodewijk, Secretaris sinds 21-04-2008
3. Haasnoot, Maarten. Bestuurder sinds 21-04-2008
4. Tuijn van, Astrid. Penningmeester sinds 01-07-2014
Allen gezamenlijk bevoegd.
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Stichting "Netwerk Rondom" te Tilburg
1.1 Bestuursverslag
Verantwoording
Stichting "Netwerk Rondom" biedt een oplossing voor de vraag van ouders van kinderen met een
verstandelijke beperking of met een stoornis in het autisme spectrum: "Wie neemt de zorg van mij over als
ik er niet meer ben?" Daartoe moest een instrument (het ZorgTestament) ontwikkeld worden dat ouders
ondersteuning geeft bij het opbouwen van een sociaal netwerk rondom hun kind. Binnen dat op te bouwen
sociaal netwerk, waarbij vanuit hun organisatie adviezen worden gegeven hoe dat bereikt kan worden,
bevinden zich de mensen die (verdeeld in onderdelen) de taken van ouders over kunnen nemen.
In deze periode wilden zij voldoende deelnemers krijgen zodat we zicht hadden op uitgroei naar een selfsupporting organisatie. In hun doelen was aangegeven dat ze wilden groeien tot een deelnemersaantal
eind 2012 van 200. Dat is niet bereikt, het deelnemertal is gegroeid naar 80.
Belangrijkste activiteiten, verslag en meerjarenplan
In een aparte bijlage worden de activiteiten, verslag en meerjarenplan omschreven.
Tilburg, 17-06-2015
Het bestuur:

T.H.M.J. Magermans

H.P.L. Tomas

M. Haasnoot

A.D.M. van Tuijn
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2. JAARREKENING

-5-

Stichting "Netwerk Rondom" te Tilburg
2.1 Balans per 31 december 2014
(Na resultaatbestemming)
31 december 2014
€
€

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

3.329
12.405

Totaal activazijde

15.734

PASSIVA

Vrij besteedbaar vermogen
Stichtingskapitaal

14.700
14.700
1.034

Kortlopende schulden

15.734

Totaal passivazijde

Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 29 juni 2015.
Stichting "Netwerk Rondom"

T.H.M.J. Magermans

H.P.L. Tomas

M. Haasnoot

A.D.M. van Tuijn
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Stichting "Netwerk Rondom" te Tilburg
2.2 Staat van baten en lasten over 2014
2014
€

€

8.597
6.966

Sponsorbijdragen
Giften en baten uit fondsenwerving
Baten

15.563
52

Overige lasten
Activiteitenlasten

52
15.511

Bruto exploitatieresultaat
25.400
5.725
1.297
4.174
76

Overige personeelskosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Bestuurskosten
Beheerslasten

36.672
-21.161

Exploitatieresultaat
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten

250
-139

Bijzondere lasten
Som der bijzondere baten en lasten

-

111

-21.050

Resultaat

Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 29 juni 2015.
Stichting "Netwerk Rondom"

T.H.M.J. Magermans

H.P.L. Tomas

M. Haasnoot

A.D.M. van Tuijn
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Stichting "Netwerk Rondom" te Tilburg
2.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Verenigingen en
stichtingen zonder winstoogmerk'.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting "Netwerk Rondom", statutair gevestigd te Eindhoven, bestaan voornamelijk uit:
SBI-code: 869299 - Overige gezondheidszorgondersteunende diensten
Opzetten en instandhouden van netwerken die de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en
of aanverwante contactstoornis of psychiatrische aandoening geheel of gedeeltelijk overneemt van ouders
of wettelijke vertegenwoordigers als deze daartoe zelf niet meer in staat zijn en van netwerken die ouders
of wettelijke vertegenwoordigers ondersteunen bij de uitoefening van de zorg
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de p/a Bredaseweg 93 te Tilburg.
Personeelsleden
Gedurende het jaar 2014 waren gemiddeld geen werknemers in dienst op basis van een fulltime
dienstverband. In het jaar 2013 waren dit geen werknemers.
Valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden
omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode
worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden
opgenomen in de staat van baten en lasten.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt 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.
Vorderingen
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Waardering van de vorderingen geschiedt
onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de
vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders
vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op
kredietinstellingen en kasmiddelen.
Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen
Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde
organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel
waarvoor de stichting is opgericht.
Kortlopende schulden
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Stichting "Netwerk Rondom" te Tilburg
2.3 Toelichting op de jaarrekening
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden,
voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen
nominale waarde.
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. 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.
Baten
Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na
aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde
van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.
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 wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Activiteitenlasten
Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.
Beheerslasten
De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en
-kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.
Bijzondere baten en lasten
De bijzondere baten en lasten betreffen de resultaten welke niet uit de normale bedrijfsuitoefening
voortkomen en van incidentele aard zijn.
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