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Stichting Ondersteuning GGZ-Cliënten 
Zuid Limburg 

Financieel jaarverslag 2019 

  

Noot: de afbeelding bovenaan de pagina  toont het resultaat van een mozaïek project, uitgevoerd door GGZ-cliënten en 
gefinancierd door de Stichting.  
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Verslag Bestuur 

Op 29 december 1999 is de Stichting huisvesting Monseigneur Savelberg opgericht. Per 17 
december 2003 zijn de statuten gewijzigd en de naam veranderd in Stichting Monseigneur 
Joseph Savelberg. De positie van deze stichting en andere steunstichtingen die ook  
werkzaam waren in het belang van cliënten van Mondriaan, ten opzichte van elkaar en ten 
opzichte van Mondriaan, was de afgelopen jaren onderwerp van heroverweging. E.e.a. heeft 
tot de conclusie geleid dat samengaan van diverse steunstichtingen voor GGZ-cliënten in 
Zuid-Limburg haalbaar en wenselijk is.  

De Stichting Ondersteuning GGZ-cliënten Zuid-Limburg is voortgekomen uit de Stichting 
Monseigneur Savelberg en is op 6 mei 2014 ontstaan middels een wijzing van de statuten 
van laatstgenoemde Stichting. 

De stichting stelt zich ten doel het stimuleren, ondersteunen, verrichten en doen verrichten 
van niet uit andere bronnen gefinancierde activiteiten, mede ten behoeve van de rehabilitatie 
van (ex)cliënten van de langdurige zorg van GGZ-instellingen in Zuid-Limburg, om daardoor 
voor deze (ex)cliënten een zo zelfstandig mogelijk leven mogelijk te maken. 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
- het bieden van materiële en/of financiële ondersteuning in het algemeen;  
- het bijeenbrengen en het beheren van financiële en andere stoffelijke middelen, die 

dienstig (kunnen) zijn aan het bereiken van het doel van de stichting. 

In het verslagjaar 2019 is een start gemaakt met het integreren van het Frans Jeha Fonds. 
Een eerste stap is het samenvoegen van de financiële middelen. In 2020 wordt de 
bestuurlijke samenvoeging voltooid en wordt het Frans Jeha Fonds opgeheven. 

Exploitatieresultaat 2019 

De exploitatie over 2019 laat een positief resultaat zien van € 57.478 . Ten opzichte van 
voorgaand boekjaar, waar sprake was van een negatief resultaat van € 13.712, is het 
resultaat verbeterd. Hierbij dient te worden aangetekend dat dit een eenmalige gebeurtenis 
is. Door de integratie van het Frans Jeha Fonds zijn de reserves van dat fonds toegevoegd 
aan het vermogen van de Stichting.  
In het verslagjaar werden onder andere de volgende projecten financieel gesteund: 

- Stichting Breigoed; 
- Kunstreis cliënten Mondriaan naar Hombroich; 
- Steun uitgave bindel ‘Uit het leven geschreven’; 
- Kerstbrunch de Brök; 
- aanschaf veilige stoel Ouderenzorg Mondriaan 
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Algemene gegevens 2019 

Naam en vestigingsplaats 

De Stichting Ondersteuning GGZ-cliënten Zuid-Limburg is gevestigd in Heerlen. 

Samenstelling van het bestuur  

Mw. J. Winter      Voorzitter 

Dhr. J. Vranken     Penningmeester 

Dhr. M. Blaauw     Secretaris 

Mw. Y.J.W. Leussink-Sleven Lid 

Mw. W. van der Kaap Lid 

 !3



De balans 

2019
                          

20 18

Activa

Vaste activa   

  

Materiële vaste activa 0  0

  

 0 0

Vlottende  activa   

  

Vorderingen en overlopende activa 7.000  7.000

Liquide middelen 174.348  116.870

  

 

  

Totaal  181.348 123.870

  

Passiva

Eigen vermogen  181.348 123.870

  

Langlopende schulden  0 0

  

Kortlopende schulden  0 0

  

  

Totaal  181.348 123.870
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De resultatenrekening 

  

2019 20 18

Overige opbrengsten 63.687  -  

    

Som der bedrijfsopbrengsten  63.687  -

    

Projectkosten 4.141  13.361

Bestemming fonds Strijthagen 894 -

Overige bedrijfskosten 1.184  374

  

Som der bedrijfskosten  

  

 -6.219 -13.735

  

Financiële baten en lasten  10 23

  

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering  57.478 -13.712

  

Baten voorgaande jaren  -                    

Lasten voorgaande jaren  
                   

- 

  

Resultaat  57.478 -13.712
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Vorderingen, liquide middelen, voorzieningen en schulden worden gewaardeerd 
tegen nominale waarde. 

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

Het kasstroomoverzicht is het overzicht van geldmiddelen die in de verslagperiode 
beschikbaar zijn gekomen en van het gebruik dat van deze middelen is gemaakt.  

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit tegoeden op 
bankrekeningen.  

Het financiële jaarverslag 2017 van de Stichting Ondersteuning GGZ-cliënten Zuid-
Limburg is in overeenstemming met de per 1 januari 2008 geldende Regeling 
Jaarverslaggeving Zorginstellingen en de daaraan gerelateerde regelgeving van 
Boek 2 Burgerlijk Wetboek en van de Raad voor de Jaarverslaggeving opgesteld.  

Alle bedragen luiden in euro. 
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Toelichting op de balans 

Liquide middelen 

Onder de post liquide middelen zijn de vrij ter beschikking staande middelen 
verantwoord. 

Opbouw eigen vermogen 

Onder het eigen vermogen worden de reserves opgenomen welke voornamelijk 
ontstaan uit exploitatieresultaten. Gezien de doelstelling van de stichting ontstaan 
deze reserves uit een niet collectief gefinancierde bekostigingsbron. Deze algemene 
reserves zijn vrij beschikbaar. In het eigen vermogen is een vordering opgenomen 
van € 7.000 op de Stichting Zelfregie Centrum Zuid vanwege een verstrekte lening. 

In 2012 heeft de stichting een legaat van € 18.916 ontvangen. Dit bedrag heeft 
conform correspondentie van 14 december 2015 een bestemming. De gelden zullen 
uitsluitend ter beschikking komen van cliënten van Stichting Mondriaan Zorgbedrijf 
Ouderen. Derhalve zijn deze middelen geoormerkt en gelabeld als Fonds Strijthagen. 
Gedurende het verslagjaar is de positie van het fonds met  € 894,07 afgenomen, 
vanwege de aanschaf van 1 Chatswoth stoel. 

2019 2018

Rendementsrekening 155.010 110.000

Rabobank 19.338 6.870

 

174.348 116.870        

31-12-19 31-12-18

Eindstand 163.356 105.054

Bestemm. Reserve Fonds 
Strijthagen 17.992 18.816

181.348 123.870
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Toelichting op de resultatenrekening 

Opbrengsten  

Bedrijfskosten 

De opbrengsten vloeien voort uit desintegratie van het Frans Jeha Fonds en bestaan 
uit de overboekingen van de reserves in dat fonds.  
De algemene kosten bestaan uit bankkosten, onderhoud web site en de kosten ten 
behoeve van de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. De kosten van 
de projecten blijven binnen de ter beschikking gestelde bedragen voor 
ondersteuning. Het betreft een diversiteit aan kleinere projecten. 

Financiële baten en lasten 

De rente baten zijn afkomstig van de spaarrekening. 

2019 2018

Opbrengsten 63.687
                           

- 

2019 2018

Projectkosten 5.035 13.361

Overige bedrijfskosten 1.184 374

6.219 13.735

2019 2018

Rentelasten -
                           

- 

Rentebaten 10 23

210 23
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 Bestuursverklaring en vaststellen jaarrekening 2019 

De jaarrekening 2019 is vastgesteld door het bestuur van de Stichting Ondersteuning 
GGZ-cliënten Zuid-Limburg in haar vergadering van: 

         

…………………………..                        ………………………….. 

Mw. J. Winter      Dhr. J. Vranken 
Voorzitter       Penningmeester
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