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Stichting Vrienden van Ipse de Bruggen

VERSLAG VAN DE WERKZAAMHEDEN OVER HET JAAR 2020

1. Oprichting; doelstelling 

Op 30 oktober 2009 is bij notariële acte de oprichting van de Stichting Vrienden van Ipse de Bruggen 

verleden. Aan deze stichting hebben de stichtingen Stichting Beheer Bewonersgelden Cunera, Stichting 

tot Steun van de Stichting De Bruggen en Stichting Vrienden van Ipse hun werkzaamheden 

overgedragen. 

Met ingang van 1 januari 2010 heeft de stichting de zogenaamde ANBI-verklaring van de Belastingdienst 

ontvangen: giften aan de stichting zijn onbelast of worden belast met een gereduceerd tarief. 

De voornaamste doelstelling van de stichting is: 

- het beheren en besteden van giften, schenkingen, legaten en andere bevoordelingen overeenkomstig de 

aanduiding van de gevers van de stichting;
- door het als vrienden bijeenbrengen van gelden, onder meer door het werven van donateurs, sponsors 

en fondsen, een stichting te zijn ter ondersteuning van de cliënten van de Stichting Ipse de Bruggen.

De door het bestuur te bepalen bestedingen zullen, uitzonderingen daargelaten, uitsluitend betrekking 

hebben op collectieve bestedingen ten behoeve van de cliënten van de Stichting Ipse de Bruggen en 

zullen plaatsvinden voor doeleinden, welke niet gefinancierd kunnen worden uit de reguliere middelen. 

De stichting wil haar doelstelling realiseren zonder winstoogmerk. 

2. Bestuurssamenstelling; rooster van aftreden 

Eind 2020 bestond het bestuur uit de volgende personen: 

- De heer ir. H.F.A. Sprangers, ’s-Gravenhage, voorzitter (per 31 december 2017 herbenoemd voor 3e en 

statutair tevens laatste termijn).

- De heer ir. E.T.L van Noort MSc, secretaris (per 13 juni 2019 voor de eerste termijn benoemd).

- De heer mr. A. Slavenburg, penningmeester (per 19 februari 2019 benoemd als penningmeester voor de 

eerste termijn, per 21 februari 2018 benoemd als bestuurslid en beoogd penningmeester). 

- Mevrouw W.J. de Rooij, bestuurslid (per 29 september 2020 voor de eerste termijn benoemd).

- De heer drs. H.W. te Beest, bestuurslid en beoogd opvolger voor de uittredende voorzitter (per 29 

september 2020 voor de eerste termijn benoemd).

Het bestuur heeft als extern adviseur aan zich verbonden:

 

- De heer J.K.M. van Noort, Zoetermeer (beleggingen).

- De heer A.C.M.B.M. van Rijn, Pijnacker-Nootdorp (administratie).

Het bestuur werd gedurende 2020 in zijn werkzaamheden voor de stichting bijgestaan door verscheidene 

ondersteunende diensten van de Stichting Ipse de Bruggen. 
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3. Vermogensbeheer; Accountant; bankrelatie en procuratie 

Het beheer van het vermogen werd in 2020 ondergebracht bij bank Ten Cate & Cie te Amsterdam. Deze 

doet het beheer op grond van een overeengekomen vermogensbeheerstatuut. In dit statuut is 

opgenomen dat het beleggingsprofiel van de stichting neutraal is en dat er in principe duurzaam wordt 

belegd. Om de uitgangspunten te bewaken en voor het regelmatige overleg met de vermogensbeheerder 

kent de stichting een Beleggingsadviescommissie. In het verslagjaar bestond deze uit de heren 

Slavenburg en J. van Noort. 

Accountant van de stichting is de heer drs. R.S. Ravestijn RA van Ruitenburg Audit B.V., Maassluis. 

Voor het reguliere betalingsverkeer heeft de stichting een relatie met de Rabobank Zuid-Holland Midden 

te Delft. In het kader van risicospreiding is in 2015 het niet belegde vermogen deels ondergebracht bij de 

ASN-bank en de SNS-bank. Door het bestuur is voor dit betalingsverkeer een procuratieregeling 

vastgesteld, waarvoor de eerste verantwoordelijkheid bij de penningmeester ligt. 

4. Jaarrekening 2020

De jaarrekening 2020 is vastgesteld op 24 juni 2021 en conform ANBI-eisen gepubliceerd op onze 

website: www.vriendenvanipsedebruggen.nl 

5. Bestedingen in 2020

De Stichting Vrienden van Ipse de Bruggen verkrijgt gelden met en zonder geoormerkte bestemming.

Gelden met geoormerkte bestemming kunnen komen uit legaten en giften en uit sponsoring door 

bedrijven. In 2020 is € 28.174 aan nieuwe geoormerkte legaten en giften ontvangen. Uit de geoormerkte 

gelden is in 2020 € 207.302 besteed aan ondersteuning conform de voorgeschreven bestemming. 

Daarnaast ontvangt de Stichting gelden uit belegging van de nog niet uitgegeven middelen en – soms – 

legaten en giften zonder specifiek oormerk

. 
Uit de beleggingsopbrengst worden sinds 2013 in geleidelijke mate buffers opgebouwd die in zekere mate 

schommelingen in de beleggingsresultaten en ontvangen giften moeten opvangen.

 
De continuïteitsreserve zorgt ervoor dat er ook in een jaar waarin beleggingsopbrengsten en donaties 

tegenvallen de lopende kosten betaald kunnen blijven. Deze reserve bedraagt maximaal  € 150.000

De schommelreserve is er om dalingen in de beurskoersen op te vangen en bedraagt maximaal 15% 

van het belegd vermogen. 

Per ultimo 2020 is de schommelreserve toegenomen: 2020 was een jaar met corona, waarin op 

beleggingen een stijging werd gerealiseerd van ca 6%. De schommelreserve steeg van afgerond € 

231.596 ultimo 2019 naar afgerond € 290.815 ultimo 2020, het maximale bedrag. Een bedrag ad € 42.541 

van het beleggingsresultaat werd toegevoegd aan het bestemmingsfonds Algemeen, omdat hiermee het 

maximale te reserveren bedrag op de schommelreserve anders zou worden overschreden.

In het algemeen vormen de beleggingsopbrengsten samen met giften en legaten zonder oormerk de 

algemene reserve waaruit ondersteuning wordt betaald voor projecten die niet uit een van de geoormerkte 

gelden betaald kunnen worden omdat zij buiten de bestemmingen van deze gelden vallen. Uit de 

Algemene  Reserve zijn in 2020 geen bestedingen gedaan. De continuïteitsreserve bleef met afgerond € 

150.000 ultimo 2020 gelijk aan afgerond € 150.000 ultimo 2019, het maximale bedrag.
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In 2016 heeft de stichting zich garant gesteld voor € 100.000 bijdrage aan een meerjarig project gericht op 

beweging en voeding. Dit project is indertijd in nauwe samenwerking met Ipse de Bruggen ontwikkeld. 

Voorwaarde voor een beroep op de garantstelling was adequate fondsenwerving en vanzelfsprekend: het 

gaat om bestedingen die niet tot de reguliere taak van Ipse de Bruggen behoren. In 2020 is geen beroep 

gedaan op de verstrekte garantie. In totaal is daarmee tot eind 2020 € 68.495 bijgedragen aan het project. 

6. Vergaderingen van het bestuur 

In het verslagjaar heeft het bestuur driemaal vergaderd (data: 15 juni, 29 september en 24 november). 

Belangrijke gespreksonderwerpen waren, zoals deels hiervoor al aan de orde is geweest:

 

- De bewaking van besteding gelden conform voorgeschreven bestemmingen; 

- De besteding van beschikbare middelen en de daaruit voortkomende contacten met Ipse de Bruggen;

- De relatie met banken;

- De jaarcijfers 2019;

- Het beleggingsbeleid en het vermogensbeheer;

- Administratieve kwesties;

- Digitalisering archief Vrienden;

- Het beleidsplan en de begroting;

- De fondsenwerving;

- Het MRS-fonds; 

- Het project Samen Fit;

- De website en huisstijl;

- De bestuurssamenstelling; 

- De samenwerking met Ipse de Bruggen.

7. Impact van Covid-19

Ten gevolge van de pandemie heeft een aantal projecten bij Ipse de Bruggen vertraging opgelopen, 

waardoor ook de bestedingen achterbleven. Op het beleggingsresultaat heeft de pandemie geen invloed 

gehad. De vergaderingen van het bestuur hebben digitaal plaatsgevonden.

STICHTING VRIENDEN VAN IPSE DE BRUGGEN 

Zwammerdam, juni 2021

De heer drs. H.W. te Beest, 

Voorzitter. 

De heer ir. E.T.L. van Noort MSc,  

Secretaris.
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Balans

Na resultaatverdeling

Vlottende activa

Vooruitbetaalde en nog te ontvangen posten 4.911        10.414      

Rekening Courant Ipse de Bruggen -                -                

4.911        10.414         

Beleggingen 1.938.766 2.007.673    

Liquide middelen

Rekeningen Courant 79.679      29.088      

Spaar- en effectenrekeningen 396.392    389.107    

476.071    418.195       

Totaal Activa 2.419.748 2.436.282    

Eigen vermogen

Continuïteitsreserve 150.000    150.000    

Schommelreserve beleggingen 290.815    231.596    

Bestemmingsfondsen 1.787.145 1.923.732 

2.227.960 2.305.328    

Kortlopende schulden

Nog te betalen posten en vooruitontvangen bedragen 41.383      83.507      

Rekening Courant Ipse de Bruggen 150.405    47.447      

191.788    130.954       

Totaal Passiva 2.419.748 2.436.282    
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Staat van Baten en Lasten

Ontvangen giften fonds Algemeen 1.638           7.681           

Ontvangen giften fonds Hooge Burch 175              -               

Ontvangen giften fonds Maria Regina Scholten 15                -               

Ontvangen giften fonds Jostiband -               -               

Ontvangen giften fonds locaties Ipse de Bruggen 25.523         93.422         

Ontvangen giften fonds Cunera -               -               

Ontvangen giften fonds Zoetermeer -               -               

Ontvangen giften fonds Delft -               -               

Ontvangen giften fonds Jan 25                -               

Ontvangen giften fonds Jongeren -               -               

Ontvangen legaten 798              1.365           

Totaal ontvangsten bestemmingsfondsen 28.174       102.468     

Besteding giften fonds Algemeen 4.738           4.671           

Besteding giften fonds Hooge Burch 2.242           9.893           

Besteding giften fonds Maria Regina Scholten 4.679-           -               

Besteding giften fonds Jostiband 144.755       20.480         

Besteding giften fonds locaties Ipse de Bruggen 55.290         148.513       

Besteding giften fonds Cunera 869              -               

Besteding giften fonds Zoetermeer -               2.000           

Besteding giften fonds Delft 4.087           10.179         

Besteding giften fonds Jan -               -               

Besteding giften fonds Jongeren -               -               

Besteding giften fonds Legaten -               3.294           

Totaal bestedingen bestemmingsfondsen 207.302     199.030     

Gerealiseerde wensen uit exploitatie -             250            

Totaal besteed aan doelstelling 207.302     199.280     

Resultaat uit beleggingen (+= last <> -= bate) 112.145-       284.794-       

Kosten stichting 10.385         7.858           

Beleggingen, beheer en administratie 101.760-     276.936-     

Totaal kosten 105.542     77.656-       

Resultaat boekjaar 77.368-       180.124     

Resultaatbestemming

Bestemmingsfonds Algemeen 39.441         3.010           

Bestemmingsfonds Hooge Burch 2.067-           9.893-           

Bestemmingsfonds Maria Regina Scholten 4.694           -                   

Bestemmingsfonds Jostiband 144.755-       20.480-         

Bestemmingsfonds locaties Ipse de Bruggen 29.767-         55.091-         

Bestemmingsfonds Cunera 869-              -                   

Bestemmingsfonds Zoetermeer (St BBV) -                   2.000-           

Bestemmingsfonds Delft 4.087-           10.179-         

Bestemmingsfonds Jan 25                -                   

Bestemmingsfonds Jongeren -                   -                   

Bestemmingsfonds Legaten 798              1.929-           

Mutatie bestemmingsfondsen 136.587-     96.562-       

Continuìteitsreserve -                   51.834         

Schommelreserve beleggingen 59.219         224.852       

59.219       276.686     
Totaal verdeling resultaat 77.368-       180.124     
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Activiteiten (doel en beperkingen):

Doel en daaraan gerelateerde activiteiten van Stichting Vrienden van Ipse de Bruggen, statutair  

gevestigd Spoorlaan 19 te Zwammerdam, gemeente Alphen aan den Rijn, bestaan voornamelijk uit:

a. door het als vrienden bijeenbrengen van gelden, ondermeer door middel van het werven van donateurs, 

    sponsors en fondsen, een stichting te zijn ter ondersteuning van de cliënten van de 

    Stichting Ipse de Bruggen;

b. het beheren en besteden van giften, schenkingen en legaten en andere bevoordelingen, 

    overeenkomstig de aanduiding van de gevers van de stichting;

c. het beheren en besteden van giften, schenkingen, erfstellingen en legaten en andere bevoordelingen 

    overeenkomstig de aanduiding van de gevers van de stichting aan de in de fusie met de toenmalige

    Stichting De Bruggen opgegane Vereniging Johannes Stichting geëxploiteerde instellingen, zijnde de 

    stichting Abrona (voorheen genaamd Stichting Sterrenberg), en de stichting De Kleine Johannes en

    het van de Stichting tot steun van de Stichting De Bruggen afgesplitste JostiBand Orkest. 

    De ten gunste van de laatste twee stichtingen en het JostiBand Orkest gekenmerkte gelden worden

    onverwijld aan de steunstichtingen van deze laatste genoemde stichtingen dan wel aan de Stichting

    Ipse de Bruggen als het om het JostiBand Orkest gaat overgemaakt.

    Bij geen nadere aanduidingen door de gevers omtrent de bestemming van de gift, valt deze toe aan

    de stichting en zal het bestuur naar eigen inzicht de bestedingen doen plaatsvinden

d. Het beheren van gelden afkomstig van de Stichting Beheer Bewonersgelden Cunera in liquidatie

    uitsluitend te besteden voor de locaties 's-Gravenhage en Leiden van Stichting Ipse de Bruggen.

    Bij het al dan niet toekennen van gelden hieruit afkomstig aan de locaties van de Stichting Ipse de

    Bruggen in 's-Gravenhage en Leiden heeft het bestuurslid benoemd op voordracht van het bestuur

    van de Stichting Beheer Bewonersgelden Cunera in liquidatie een beslissende stem.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Vergelijkende cijfers

Veronderstellingen en schattingen
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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 

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.

Ten opzichte van het voorgaande jaar zijn mogelijk posten in de balans en staat van baten en lasten anders 

gerubriceerd om een beter inzicht te geven. 

Het bestuur heeft bij het opstellen van de jaarrekening overeenkomstig de geldende grondslagen, op 

onderdelen gebruik gemaakt van veronderstellingen en schattingen die mede bepalend kunnen zijn voor de 

opgenomen bedragen. De feitelijke  uitkomsten kunnen van deze veronderstellingen en schattingen afwijken. 

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van 

schatingen worden opgenomen in de periode waarin de schattingen worden herzien.

Stichting Vrienden van Ipse de Bruggen

De jaarrekening is opgesteld volgens de Rjk-Richtlijn C1 "kleine-organisaties-zonder-winststreven".



Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen

Liquide middelen

Effecten

Eigen vermogen

Bestemmingsfondsen

Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen
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Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met 

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van 

historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als 

deze gerealiseerd zijn.

Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar 

toegerekend.

De bestemmingsfondsen betreffen geoormerkte gelden met uitzondering van het fonds Algemeen. Deze 

gelden zijn toegewezen aan een specifieke doelstelling of locatie. Voor de locaties is vaak nog geen concreet 

doel aangewezen. 

De continuïteitsreserve heeft tot doel een buffer te vormen voor stichtingskosten. De maximale omvang van 

deze reserve is 5 jaar van de exploitatiekosten van de stichting met een maximum, conform bestuursbesluit, 

van € 150.000,==

Het bestuur heeft in 2014 beleid vastgesteld waarin de maximale omvang van de continuïteitsreserve en van 

de schommelreserve beleggingen is vastgelegd. Als de reserves de maximale omvang te boven gaan zal het 

meerdere worden toegevoegd aan het bestemmingsfonds algemeen.

De schommelreserve beleggingen heeft tot doel een buffer te vormen voor de risico's die gepaard gaan met 

het beleggen. De stichting voert een neutraal beleggingsbeleid waarbij de huisbankier een actieve rol speelt. 

De maximale omvang van deze reserve is 15% van de belegde "tijdelijk overtollige liquiditeiten en / of 

gereserveerde middelen" per ultimo boekjaar.

De ter beurze genoteerde effecten worden gewaardeerd op de beurswaarde per balansdatum, waarbij zowel  

de ongerealiseerde als gerealiseerde waardeveranderingen direct in de winst- en- verliesrekening worden 

verantwoord. 

Stichting Vrienden van Ipse de Bruggen

De beleggingen worden gedaan uit "tijdelijke overtollige liquiditeiten en / of gereserveerde middelen" en 

leggen geen beslag op het eigen vermogen.

De beleggingen worden gedaan uit "tijdelijke overtollige liquiditeiten en / of gereserveerde middelen" en 

leggen geen beslag op het eigen vermogen.

De vorderingen worden opgenomen voor 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 vorderingen.

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden effecten en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 

maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen 

onder kortlopende schulden.



Stichting Vrienden van Ipse de Bruggen

Toelichting op de balans

Vooruitbetaalde en nog te ontvangen posten

Rente banken 11                   56                   

Opgelopen rente obligaties 3.805              5.431              

Nederlandse dividendbelasting 2019 521                 521                 

Nederlandse dividendbelasting 2020 485                 -                      

Toezeggingen van sponsors -                      4.073              

Overige posten 89                   333                 

4.911              10.414            

Rekening Courant Ipse de Bruggen -                      -                      

Totaal Vlottende Activa 4.911              10.414            

Beleggingen

Waarde 1 januari 2.007.673       1.484.940       

Aankopen 504.002          2.032.157       

Verkopen 685.958-          1.783.992-       

Mutatie portefeuille 181.956-          248.165          

Gerealiseerde koersresultaten 42.267            49.537            

Ongerealiseerde koersresultaten 70.782            225.031          

Mutatie vanwege koersresultaten 113.049          274.568          

Waarde 31 december 1.938.766       2.007.673       

Liquide middelen

Rabobank, rekening courant 79.679            29.088            

Rekening couranten 79.679            29.088            

Rabobank, spaarrekening 269.010          269.000          

ASN bank, spaarrekening 932                 931                 

SNS bank, spaarrekening 96.676            96.631            

Bank ten Cate, effectenrekening 19.094            11.865            

Rabobank, vruchtgebruik 10.680            10.680            

Spaar- en effectenrekeningen 396.392          389.107          

Totaal Liquide Middelen 476.071          418.195          

Eigen vermogen Saldo per Ontvangsten Bestedingen Resultaat Saldo per

1-jan boekjaar 31-dec

Continuïteitsreserve 150.000          -                      150.000          

Schommelreserve beleggingen 231.596          59.219            290.815          

Reserve 381.596          59.219            440.815          

Bestemmingsfonds Algemeen 23.119            44.179            4.738-              39.441            62.560            

Bestemmingsfonds Hooge Burch 257.618          175                 2.242-              2.067-              255.551          

Bestemmingsfonds Maria Regina Scholten 219.354          15                   4.679              4.694              224.048          

Bestemmingsfonds Jostiband 604.520          -                      144.755-          144.755-          459.765          

Bestemmingsfonds locaties Ipse de Bruggen 382.472          25.523            55.290-            29.767-            352.705          

Bestemmingsfonds Cunera- jeugd 61.685            -                      869-                 869-                 60.816            

Bestemmingsfonds Zoetermeer (St BBV) 84.154            -                      -                      -                      84.154            

Bestemmingsfonds Delft 90.028            -                      4.087-              4.087-              85.941            

Bestemmingsfonds Jan 1.167              25                   -                      25                   1.192              

Bestemmingsfonds Jongeren 7.223              -                      -                      -                      7.223              

Bestemmingsfonds Legaten 192.392          798                 -                      798                 193.190          

Bestemmingsfondsen 1.923.732       70.715            207.302-          136.587-          1.787.145       

Totaal Eigen vermogen 2.305.328       2.227.960       
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Stichting Vrienden van Ipse de Bruggen

Toelichting op de balans

Nog te betalen posten en vooruitontvangen bedragen

Accountantskosten boekjaar 8.000              6.400              

Bankkosten 4e kwartaal 6.698              6.882              

Legaat vruchtgebruik op langstlevende 10.680            10.680            

Toezeggingen:

* onderzoeksgelden LACCS Ipse de Bruggen -                      19.610            

* onderzoeksgelden Eigen Regie Cliënten Ipse de Bruggen 7.877              20.875            

* Programma Gezonde Leefstijl - Buitenspelen op Gaardenpad -                      2.400              

* Progr. Gezonde Leefstijl - Samenspelen met de Belevenistafel -                      -                      

* Programma Gezonde Leefstijl - Bewegen met de Tovertafel 3.000              3.000              

* Programma Gezonde Leefstijl - De MOEF Familiedag 2.500              2.500              

* Bijdragen projecten locaties Ipse de Bruggen 2.628              11.160            

41.383            83.507            

Rekening Courant Ipse de Bruggen 150.405          47.447            

Totaal kortlopende schulden 191.788          130.954          

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Garantstelling Programma Gezonde Leefstijl 31.505            37.005            

Garantstelling boekjaar -                      5.500-              

Garantstelling per 31-12 31.505            31.505            

Toelichting:

Garantstelling Project Jostiband voor iedereen 250.000          -                      

Garantstelling boekjaar 144.805-          -                      

Garantstelling per 31-12 105.195          -                      

Toegezegde bijdrage nog niet gerealiseerde projecten IdB per 31-12, totaal 32.451            20.929            
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De VvIdB heeft zich garant gesteld voor € 100.000 bijdrage aan het Leefstijlprogramma dat samen met IdB werd ontwikkeld.

In 2020 is geen beroep gedaan op de garantstelling.

In 2017 is voor een bedrag ad € 17.595,== beroep gedaan op de garantstelling.

31-dec-2020 31-dec-2019

In 2018 is voor een bedrag ad € 45.400,== beroep gedaan op de garantstelling.

In 2019 is voor een bedrag ad € 5.500,== beroep gedaan op de garantstelling.



Stichting Vrienden van Ipse de Bruggen

Toelichting op de staat van baten en lasten

Specificatie ontvangsten en bestedingen per fonds 2020

Fonds Algemeen

Geoormerkte giften tot € 2.500 15                

Vrij te besteden giften tot € 2.500 1.623           

Totaal ontvangen giften 1.638          

Bijdrage aan elektr. rolstoelfiets locatie Grote Beer 8, Waddinxveen 2.500

Bijdrage aan ballenbad locatie Zonnehof Vlaardingen 1.893           

Geoormerkte giften tot € 2.500 345              

Totaal besteding giften 4.738          

Mutatie fonds Algemeen, afname 3.100-           

Fonds Hooge Burch

Geoormerkte giften tot € 2.500 175              

Totaal ontvangen giften 175             

Digibord locatie Grote Beer 4, Waddinxveen 2.242           

Totaal besteding giften 2.242          

Mutatie fonds Hooge Burch, afname 2.067-           

Fonds Maria Regina Scholten

Geoormerkte giften tot € 2.500 15                

Totaal ontvangen giften 15               

Retour onderzoekkosten Stg. Ipse de Bruggen 4.679-           

Totaal besteding giften 4.679-          

Mutatie fonds Maria Regina Scholten, toename 4.694           

Fonds Jostiband

Projectkosten "Jostiband voor iedereen!" 144.755       

Totaal besteding giften 144.755      

Mutatie fonds Jostiband, afname 144.755-       

Fonds locaties Ipse de Bruggen

Geoormerkte giften tot € 2.500 25.523         

Totaal ontvangen giften 25.523        
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Stichting Vrienden van Ipse de Bruggen

Toelichting op de staat van baten en lasten

Specificatie ontvangsten en bestedingen per fonds 2020

Fonds locaties Ipse de Bruggen (vervolg)

Transportbus dagbesteding Boei van giften voorgaande jaren 25.399

Aanleg belevingstuin Oude Rijnlaan 25-27 van giften voorgaande jaren 8.000

Qwiekup Kreek 523 van giften voorgaande jaren 6.245

Eetkamerstoelen De Smulhoeve van giften voorgaande jaren 5.795

Elektr. rolstoelfiets Grote Beer 8 van giften voorgaande jaren 2.869

Geoormerkte giften tot € 2.500 6.982           

Totaal besteding giften 55.290        

Mutatie fonds locaties Ipse de Bruggen, afname 29.767-         

Fonds Cunera

Geoormerkte giften tot € 2.500 869              

Totaal besteding giften 869             

Mutatie fonds Cunera, afname 869-              

Fonds Delft

Bijdrage aan Tovertafel KDC Nootdorp 4.015

Geoormerkte giften tot € 2.500 72

Totaal besteding giften 4.087          

Mutatie fonds Delft, afname 4.087-           

Fonds Jan

Geoormerkte giften tot € 2.500 25                

Totaal ontvangen giften 25               

Mutatie fonds Jan, toename 25                

Fonds Legaten

Afwikkeling nalatenschap t.g.v. Stg. Ipse de Bruggen 798              

Totaal ontvangen giften 798             

Mutatie fonds Legaten, toename 798              
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Stichting Vrienden van Ipse de Bruggen

Toelichting op de staat van baten en lasten

Specificatie ontvangsten en bestedingen per fonds 2020

Aanvullende toelichting

Totaal ontvangsten 28.174        

Toegevoegd uit beleggingsresultaat aan fonds Algemeen 42.541

Totaal uitgaven 207.302-      

Mutatie, negatief 136.587-      

Deze mutatie sluit aan met de toelichting op de balans, pagina 10.
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Naast realisatie van wensen vanuit de fondsen worden er ook wensen bekostigd vanuit de 

lopende exploitatie. Dit is mogelijk door o.a. positief rendement op de beleggingen. Deze 

realisatie van wensen kan alleen tot stand komen uit werkelijk gerealiseerde 

koersresultaten en werkelijk behaald rente- en/of dividendresultaat. De gerealiseerde 

wensen uit de exploitatie staan weergegeven op pagina 15.



Stichting Vrienden van Ipse de Bruggen

Toelichting op de staat van baten en lasten

Gerealiseerde wensen t.l.v. lopende exploitatie

Totaal overige wensen tot € 2.500 -             250        

-             250        

Resultaat beleggingen & kosten betalingsverkeer

Opbrengsten beleggingen (dividend en rente) 25.202-   31.072-   
Gerealiseerde koersresultaten 42.267-   49.537-   
Ongerealiseerde koersresultaten 70.782-   225.031- 
Beheervergoeding 25.885   20.513   
Rente banken 11-          55-          
Bankkosten 232        388        

Netto beleggingsresultaat 112.145- 284.794- 

Kosten Stichting

Representatie 90          550        
Accountantskosten voorgaand boekjaar 1.963     407        
Accountantskosten boekjaar 8.000     6.400     
Beheer en administratie en voorgaande jaren 332        501        

10.385   7.858     
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Stichting Vrienden van Ipse de Bruggen

Overige toelichting

1. Vaststelling jaarrekening

Het bestuur van de stichting heeft de jaarrekening vastgesteld in haar vergadering van 

24 juni 2021.

2. Bestemming van het resultaat

De resultaten op de bestemmingsfondsen zijn toegevoegd aan respectievelijk onttrokken 

aan de betreffende bestemmingsfondsen. Het resterende deel van het resultaat van de 

stichting moet worden toevoegd aan de continuiteitsreserve en / of aan de 

schommelreserve.

3. Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te vermelden.

4. Ondertekening door bestuurders:

De heer drs. H.W. te Beest, 

Voorzitter. 

De heer ir. E.T.A. van Noort MSc, 

Secretaris

De heer mr. A. Slavenburg,

Penningmeester

Overige gegevens - Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende 

pagina.
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Overige gegevens

Controleverklaring van de

onafhankelijke accountant
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 
 
Aan: het bestuur van Stichting Vrienden van Ipse de Bruggen 
 
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Vrienden van Ipse de Bruggen te Zwammerdam 
gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Vrienden van Ipse de Bruggen per 31 december 
2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met Rjk-Richtlijn C1 "kleine-organisaties-
zonder-winststreven". 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2020; 
2. de staat van baten en lasten over 2020; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 
sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Vrienden van Ipse de Bruggen zoals vereist in de Verordening 
inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de 
opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de 
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 
 
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit: 
- het bestuursverslag;  
- de overige gegevens. 
 
  



Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
- alle informatie bevat die op grond van Rjk-Richtlijn C1 "kleine-organisaties-zonder-winststreven"is 
vereist.  
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 
afwijkingen bevat. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Rjk-Richtlijn C1 "kleine-
organisaties-zonder-winststreven".en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben 
niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Rjk-Richtlijn C1 "kleine-
organisaties-zonder-winststreven". 
 
Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met Rjk-Richtlijn C1 "kleine-organisaties-zonder-winststreven". In dit kader is het 
bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om 
het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fouten of fraude. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 
voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het 
enige realistische alternatief is. 
 
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 
de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.  
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de stichting. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 
 



Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.  
 
Onze controle bestond onder andere uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is 
als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet 
ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen 
van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de stichting; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en 
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten 
in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang 
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante 
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij 
onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die 
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar continuïteit niet langer kan 
handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 

 
  



Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
 
 
Den Haag, 24 juni 2021  
 
Ruitenburg Audit B.V. 
 
 
 
 
Origineel getekend door: drs. R.S. Ravestijn RA  


