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Voorwoord van de voorzitter 

 

 

Op 28 september 2017 is vereniging De Zonnehoed opgericht. Het doel van de 

vereniging is het realiseren en in stand houden van een woning en zorg in de wijk 

Zonnehoeve te Apeldoorn voor (bij aanvang) 10 jongvolwassenen met een 

verstandelijke beperking.  

2018 stond vooral in het teken van de te realiseren woonvoorziening en m.b.v. van 

alle commissies alle benodigde voorbereidingen te treffen.  

2019 stond in het teken van de verhuizing van de bewoners naar De Zonnehoed. 

Om dit te kunnen realiseren is door de ouders/verzorgers op allerlei terreinen 

enorm veel werk verzet. 

2020 wordt het eerste volledig operationele jaar van het wooninitiatief. In dit jaar 

wordt de inrichting geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 

 

M.H.M. van Luijk 

Voorzitter De Zonnehoed  
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1.  Verslag van het bestuur 

 

De activiteiten van De Zonnehoed zijn gestart in februari 2016. De vereniging is 

formeel opgericht in september 2017 omdat op dat moment de te realiseren 

woonvoorziening definitief werd. 2018 stond in het teken van de bouw en verder 

vormgeving van de vereniging. In 2019 hebben we de laatste 2 bewoners mogen 

verwelkomen, zijn we activiteiten met alle bewoners gaan ondernemen en is de 

bouw volgens plan gevorderd en konden we op 8 november de Zonnehoed starten. 

Hieronder zijn de activiteiten beschreven die in de periode 2019 zijn uitgevoerd. In 

2019 is een kleine herziening van de statuten doorgevoerd ten behoeve van de 

ANBI-status. 

1.2  Activiteiten 

 

Projectvisie 

In de projectvisie staat beschreven hoe wij als vereniging het wooninitiatief 

vormgeven. In 2019 is de projectvisie op een aantal punten herzien. Van het 

wooninitiatief is in de projectvisie aangegeven:  

• De structuur; de 3 entiteiten (Vereniging, Investeerder, Zorgaanbieder) 

• Doelstelling 

• Aanmeldingsprocedure en samenstelling van de groep toekomstige bewoners 

• De te hanteren selectiecriteria voor toekomstige bewoners 

• Het programma van eisen voor de te realiseren woonvoorziening 

• Begeleiding van de bewoners door de zorgaanbieder. 

• Rechten en plichten van het lidmaatschap van de vereniging 

• Financiering en exploitatie van het wooninitiatief 

• Fondsenwerving 

Woonvoorziening 

Onze investeerder heeft in 2018 de grond verworven van projectontwikkelaar 

VanWonen (oude AM Wonen). In 2018 is tevens de bouw gestart door 

bouwonderneming Nikkels. Ons wooninitiatief is onderdeel van een groter project 

dat gerealiseerd wordt in de wijk Zonnehoeve in Apeldoorn. Op 1 november is ons 

wooninitiatief opengegaan en op 8 november hebben de jongeren hun sleutel 

officieel gekregen. De Zonnehoed bestaat uit 10 appartementen en 

gemeenschappelijke ruimtes, alsmede de benodigde ruimtes voor de zorgaanbieder.  

Vereniging De Zonnehoed 

Op 28 september 2017 is de vereniging opgericht bij de notaris. De vereniging heeft 

volledige rechtsbevoegdheid en daarom zijn er statuten opgesteld die zijn 

gedeponeerd bij de notaris. Via de notaris is de vereniging in het register van KvK 

ingeschreven. Vanuit de ouders is een bestuur geformeerd die de taken van 

secretaris, penningmeester en voorzitter uitvoeren. Op 14 januari 2019 is er bij de 

notaris een statutenwijziging doorgevoerd ten behoeve van de ANBI-status. De ANBI-

status is verleend in 2019 en is van groot belang voor de fondsenwerving. De 
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donaties zijn daardoor aftrekbaar van inkomstenbelasting of vennootschap 

belasting. Tevens is het een vorm van keurmerk voor vereniging De Zonnehoed. 

Beleid Toewijzing en Toelating 

Door de bewonerscommissie is een beleid van toewijzing en toelating opgesteld. In 

dit beleid is aangegeven onder welke voorwaarden en procedure een potentiële 

nieuwe bewoner kan worden opgenomen op de wachtlijst bij de vereniging De 

Zonnehoed.  

 

Wanneer iemand voldoet aan de voorwaarden kan hij/zij in principe in aanmerking 

komen voor een woning en kan bij beschikbaarheid het appartement worden 

toegewezen. Dit gaat op basis van: 

 

• Datum aanmelding 

• Inzicht in bestaande rapportages 

• Beschikbaarheid van alle toelatingsformulieren 

• Onderschrijven van het huishoudelijk regelement en visie door de 

ouders/vertegenwoordigers van de toekomstige bewoner 

• Een geschikte zorgvraag 

• Een profiel dat geschikt is ten opzichte van de al aanwezige bewoners 

 

Alle appartementen zijn momenteel bewoond. De bewonerscommissie zal een lijst 

aanleggen waar geïnteresseerde jongeren op kunnen staan. Mocht er een 

appartement vrijkomen dan zal er eerst contact opgenomen worden met de 

wachtenden op de reservelijst. Bovenstaande procedure wordt daarbij gevolgd. 

Verder vinden wij het belangrijk dat een toekomstige bewoner voldoet aan de 

voorwaarden die we als initiatief gesteld hebben. Bij ons staat functioneren als 

groep en een passend zorgprofiel voorop.  

De bewonerscommissie blijft op allerlei manieren actief om nieuwe potentiele 

bewoners te vinden om zo ook een zekere borging te hebben wanneer er een 

bewoner weg zou gaan. 

 

Zorgaanbieder 

Onze zorgaanbieder is PGVZ. Alle personeelsleden zijn geworven. Iedereen is 

inmiddels aan het werk en we zijn blij dat ons nieuwe team de schouders er onder 

geeft gezet.  

Website De Zonnehoed 

De Zonnehoed is heeft een eigen website: https://www.de-zonnehoed.nl/. De 

website is na de opening opnieuw ingericht met ook een besloten gedeelte om in te 

loggen voor de ouders. Op de website is informatie te vinden voor (toekomstige) 

bewoners, ouders, sponsors en andere belangstellenden. 

 

Financiële begroting 

https://www.de-zonnehoed.nl/
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De financiële jaarbegroting 2019 voor de vereniging is opgesteld en goedgekeurd. 

Voor 2020 is de begroting inmiddels eveneens vastgesteld. De begroting voor 2020 

toont aan dat het wooninitiatief exploitabel is.  

Financiële huishouding Vereniging 

Op basis van de financiële begroting is de financiële huishouding van de vereniging 

ingericht. Het gaat hierbij om een boekhouding (balans/V&W-rekening), 

bankrekeningen, een boekhoudprogramma, periodieke financiële rapportages, 

incasso’s, debiteurenmanagement, verantwoording rapportages t.b.v. 

subsidieverstrekker, etc. 

Huurcontract Vereniging 

De vereniging heeft een contract met de investeerder voor de huur van de 

woonvoorziening voor alle bewoners afgesloten. Het gaat daarbij om het gebruik 

van de appartementen en de gemeenschappelijke ruimten.  

Samenwerkingsovereenkomst PGVZ 

De vereniging heeft in april 2019 een samenwerkingsovereenkomst met PGVZ 

afgesloten voor de te leveren zorg aan alle bewoners van De Zonnehoed. De zorg is 

volledig uitbesteed aan PGVZ. In de samenwerkingsovereenkomst zijn alle 

benodigde bepalingen opgenomen om de continuïteit en kwaliteit van de zorg te 

borgen. 

Zorgovereenkomst Bewoner 

De vereniging heeft met iedere bewoner een zorgovereenkomst afgesloten. Door het 

zorgkantoor zijn inmiddels de zorgovereenkomsten voor 2019 en de wijzigingen 

voor 2020 goedgekeurd.  

Huurcontract Bewoner 

De vereniging heeft met iedere bewoner een individueel huurcontract afgesloten. 
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Fondsenwerving 

De commissie fondsenwerving heeft in het boekjaar 2019 zich ingezet om voor twee 

projecten de financiële middelen te realiseren. Eén project ten behoeve van de 

inrichting van de gemeenschappelijke ruimten en één project ten behoeve van 

mobiliteit en vrijetijdsbesteding. Op advies van deze commissie heeft het bestuur 

besloten een kleine statutenwijziging te laten aanbrengen om een ANBI-status te 

verkrijgen, die is 14 januari 2019 gerealiseerd. De ANBI-status is inmiddels door de 

belastingdienst verleend. 

Om alle gemeenschappelijke voorzieningen in de gemeenschappelijke ruimten en 

tuin te kunnen financieren hebben wij onder andere gebruik gemaakt van donaties 

via ons fondsenwerving programma. Deze commissie heeft van verschillende 

fondsen een bijdrage gekregen door actief fondsen te benaderen. Tevens zijn 

bedrijven benaderd met het verzoek om een bijdrage te leveren. De 

activiteitencommissie heeft zich ingezet om sponsoracties uit te zetten. Zo hebben 

de jongeren stroopwafels verkocht bij de volleybal en hebben we iedereen 

gemobiliseerd om lege flessen te verzamelen.  

Voor het project mobiliteit en vrijetijd hebben de jongeren geassisteerd bij het 

Sprengenbergh golftoernooi. Ook hiervoor zijn bedrijven en organisaties benaderd 

met het verzoek om een bijdrage te leveren.   



8 

 

 

 

2.  Vooruitblik 

 

Het jaar 2020 is een belangrijk jaar want dit is het eerste volledige operationele jaar 

van de vereniging. Op alle vlakken wordt ervaring opgedaan, lering getrokken en 

bijgestuurd. 

 

2.2  Activiteiten 2020 

  

Operationeel maken Zorgaanbieder 

 

Het selecteren van een geschikte zorgaanbieder heeft in 2019 plaatsgevonden na 

een uitgebreid onderzoeksproces. Wij hebben PGVZ gecontracteerd en in overleg 

met de zorgaanbieder vastgesteld welke zorg er geleverd gaat worden en 

gezamenlijk het personeel geselecteerd.  De zorgaanbieder vormt een belangrijke 

pijler van het wooninitiatief en bepaalt in belangrijke mate het succes van het ons 

wooninitiatief.  

Op basis van de projectvisie en de functiebeschrijving heeft de zorgaanbieder 

samen met de zorgcommissie een plan opgesteld. De samenwerkingsovereenkomst 

met de vereniging moet borgen dat de belangen van de vereniging en de 

investeerder voldoende geborgd worden. 

 

Inrichten zorg door zorgaanbieder en vereniging 

Op basis van de samenwerkingsovereenkomst zal de zorg worden ingericht middels 

een activiteitenplan. De volgende onderdelen worden beschreven en 

geïmplementeerd: 

• Zorgovereenkomsten 2021 

• Werving personeel waar nodig 

• Personeelsrooster evalueren en waar nodig bijstellen 

• Kwaliteitsbeleid toetsen bij zorgaanbieder 

• Zorgbeleid verder concretiseren i.s.m. zorgaanbieder 

• Werving vrijwilligers 

• Mogelijkheden samenwerking met andere wooninitiatieven in Apeldoorn 

onderzoeken 

• Contacten tussen zorgaanbieder en vertegenwoordigers bewoners, zorg 

commissie en bestuur 

• Administratie en planning, o.a. periodieke evaluatie en opstellen van een 

meerjarige begroting 

• Facilitaire zaken, o.a. de officiële opening van het wooninitiatief 
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Opstellen en bijstellen zorgplannen 

Per bewoner is door de zorgaanbieder (PB’er) een zorgplan opgesteld. In het 

zorgplan wordt de zorg beschreven die iedere bewoner afneemt. Periodiek zullen de 

zorgplannen bijgesteld worden.  
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3.  Organisatie 

 

In onderstaande tabel is de organisatie van de vereniging De Zonnehoed 

weergegeven: 

 

Onderwerp Omschrijving 

Naam De Zonnehoed 

KvK nummer 69757550 

Rechtsvorm Volledig rechtsbevoegde vereniging 

Datum akte van oprichting 28 september 2017 

Datum akte statutenwijziging 14 januari 2019 

Bezoekadres Wilhelminapark 7, 7316 BR Apeldoorn 

Telefoonnummer (06) 53 57 72 71 

Emailadres info@de-zonnehoed.nl 

Domeinnaam www.de-zonnehoed.nl 

Lidmaatschappen Abonnement wooninitiatieven, Per Saldo 

Commissies • Bewoners Commissie 

• Bouw, Inrichting & Tuin Commissie 

• Zorg Commissie  

• Financiële Commissie 

• Activiteiten Commissie 

• Website en PR Commissie 

• Sponsor Commissie 

• Vrijwilligers commissie (zelfde 

samenstelling als 

bewonerscommissie) 

• Commissie SamenLeven 

 

 

3.1  Bestuur 

 

Het bestuur van vereniging De Zonnehoed voert haar taken onbezoldigd uit. De 

bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om namens de vereniging overeenkomsten 

aan te gaan zoals is opgenomen in de statuten.  

 

Voorzitter:   dhr. M.H.M. van Luijk 

Penningmeester: mevr. M.A. Bremer-de Vries 

Secretaris:   mevr. Y.J. van den Berg-Visser  

mailto:info@de-zonnehoed.nl
http://www.de-zonnehoed.nl/


11 

 

 

4.  Jaarrekening 2019 

 

De jaarrekening 2019 bestaat uit de volgende onderdelen: 

 

• Eindbalans per 31-12-2019 

• Staat van Baten en Lasten per 31-12-2019 

• Toelichting 

 

4.1 Eindbalans per 31-12-2019 

 

  

Activa 31-12-2019 31-12-2018

Vaste activa

Inventaris -                                        -                                        

Vlottende activa

Debiteuren 54.534                            -                                        

Overige vorderingen -                                        -                                        

Liquide middelen

Kas -                                        -                                        

Bank 147.061                          12.416                            

Totaal Activa 201.595                          12.416                            

Passiva 31-12-2019 31-12-2018

Eigen  vermogen

Reserve Zorg en Begeleiding Leegstand 15.000                            

Reserve Zorg en Begeleiding Algemeen 41.628                            

Reserve Overig voor Leegstand 5.000                               8.000                               

Reserve Overig voor Inventaris 7.500                               

Reserve Overig Algemeen 64.178                            4.416                               

Kortlopende schulden

Crediteuren 68.289                            -                                        

Overige schulden -                                        -                                        

Totaal Passiva 201.595                          12.416                            
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4.2 Staat van Baten en Lasten per 31-12-2019 

 

 

Staat van Baten en Lasten 31-12-2019

Baten

Opbrengst zorggelden PGB 125.452                          

Opbrengst huur 13.353                            

Opbrengst voeding en huishouding 2.000                               

Opbrengst sponsorgelden Gemeensch. Ruimtes 120.315                          

Opbrengst sponsorgelden Mobiliteit / Vrije tijd 63.755                            

Overige opbrengsten 14.160                            

Totaal baten 339.035                          

Lasten

Kosten zorginkoop 68.290                            

Huur zorgruimtes- en infrastructuur 534                                  

Voedings- en huishoudkosten 3.203                               

Kosten activiteiten 2.132                               

Inrichtingskosten Gemeensch. Ruimtes 125.931                          

Inrichtingskosten Mobiliteit / Vrije tijd 6.183                               

Huur- en service kosten 6.622                               

Energie- en waterkosten 1.431                               

Onderhoudskosten 269                                  

Telefoon- en internetkosten 270                                  

Autokosten 1.174                               

Algemene kosten 2.106                               

Totaal lasten 218.145                          

Resultaat 120.890                          
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4.3 Toelichting 

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

 

Activa 

 

Alle activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs.  

 

Alle investeringen voor de inrichting van de gemeenschappelijke ruimtes, zoals de 

keuken, meubilair, wand- en vloerbekleding en inventaris zijn in 2019 volledig uit 

sponsorgelden en donaties gefinancierd en derhalve volledig als kosten genomen en 

niet op de balans geactiveerd. 

 

Liquide middelen 

 

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.  

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vereniging. 

 

Debiteuren/Crediteuren 

 

Debiteuren en crediteuren zijn opgenomen tegen nominale waarde van de 

vordering. 

Het crediteurensaldo is per 31 december hoog, omdat PGVZ gezien de korte tijd 

tussen de start en het jaareinde tijd nodig heeft gehad om de factuurstroom correct 

in te regelen en daardoor laat in het jaar heeft gefactureerd. 

Omgekeerd geldt bij de debiteuren hetzelfde, daar heeft de afhandeling van de 

zorgovereenkomsten door het Zorgkantoor en als gevolg daarvan uitbetaling door 

de SVB meer tijd gekost dan voorzien. 

 

Reserves 

 

Voor het kunnen opvangen van onvoorziene gebeurtenissen houdt de vereniging 

reserves aan voor zorg- en overige doeleinden. Dit betreffen bestemmingsreserves 

waarvan de (gewenste) hoogte vooraf door de ALV is vastgesteld. Hierbij moet 

aangetekend worden dat de zorgreserves relatief hoog zijn, doordat we nu het 

eerste jaar ingaan en dus nog niet goed kunnen overzien of er voldoende zorg is 

ingekocht. 

Het exploitatieresultaat zal jaarlijks worden toegevoegd aan deze reserves, waarbij 

een duidelijk onderscheid wordt gemaakt in zorgreserves en overige reserves. 

 

 

Grondslagen voor en toelichting op de staat van baten en lasten 

 

De vereniging heeft geen werknemers in dienst.  

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. 

 

De opbrengsten en uitgaven voor zorg hebben betrekking op de periode waarin 

desbetreffende zorg is verleend ongeacht het moment van uitbetaling dan wel 

ontvangst van deze gelden. 

Overige kosten en opbrengsten worden verantwoord in de periode waarop ze 

betrekking hebben. 
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Bestemming van Resultaat 

 

Het resultaat over 2019 is het saldo van baten en lasten, waarbij rekening is 

gehouden met eventueel overlopende activa en passiva. 

Dit resultaat is toegevoegd aan de reserves en als zodanig reeds verwerkt in de 

eindbalans per 31 december 2019. 

 

In onderstaande tabel is de bestemming van de resultaten inzichtelijk gemaakt. 

 

 

Verantwoording financiële commissie 

 

De jaarrekening is opgesteld door de financiële commissie van vereniging De 

Zonnehoed. De financiële commissie bestaat naast de penningmeester en de 

voorzitter van de vereniging bestaat uit 3 leden van de vereniging. Er een 

functiescheiding ingericht tussen het voeren van de boekhouding en het doen van 

betalingen incl. een procuratieregeling. Daarnaast wordt bij het voeren van de 

boekhouding het 4 ogen principe toegepast tussen 2 onafhankelijke leden van de 

vereniging.  

 

De jaarrekening 2019 is voorgelegd aan 2 accountants die onafhankelijk van elkaar 

hebben aangegeven dat de jaarrekening en bijbehorende boekhouding er naar 

behoren uitziet. Vanaf 2021 zal jaarlijks door een onafhankelijk accountantskantoor 

een formele kascontrole worden uitgevoerd. 2020 is nl. het eerste volledige 

operationele jaar van wooninitiatief De Zonnehoed.  

  

Inkomsten Zorg Overig Resultaat Leegstand Algemeen Leegstand Inventaris Algemeen Totaal

Beginbalans op 01-01-2019 8.000                4.416                12.416             

Zorg gelden 125.452           68.824             56.628             15.000             41.628             56.628             

Overige gelden 213.583           149.321           64.262             -3.000              7.500                59.762             64.262             

Totaal 339.035          120.890          

Eindbalans op 31-12-2019 15.000             41.628             5.000                7.500                64.178             133.306           

218.145                                        

Bestemming van Resultaat

BATEN en LASTEN RESERVES
Uitgaven Zorg en Begeleiding Overig
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4.4 Vaststelling en goedkeuring 

 

Deze jaarrekening is door leden en bestuur van de vereniging vastgesteld en 

goedgekeurd in de algemene ledenvergadering op: 29 juni 2020 

 

 


	Voorwoord van de voorzitter
	1.  Verslag van het bestuur
	1.2  Activiteiten

	2.  Vooruitblik
	2.2  Activiteiten 2020

	3.  Organisatie
	3.1  Bestuur

	4.  Jaarrekening 2019
	4.1 Eindbalans per 31-12-2019
	4.2 Staat van Baten en Lasten per 31-12-2019
	4.3 Toelichting
	4.4 Vaststelling en goedkeuring


