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Voorwoord van de voorzitter 

 

 

2020 stond voor De Zonnehoed net als voor de rest van de wereld voornamelijk in 

het teken van de Corona pandemie. Van half maart tot half juni woonden de 

bewoners tijdelijk bij hun ouders. Omdat er in die periode ook geen dagbesteding 

mogelijk was heeft onze zorgaanbieder PGVZ dit digitaal ingevuld. Daardoor hielden 

de bewoners contact met elkaar en bleef de zo belangrijke structuur in hun 

dagelijks leven bestaan. We prijzen onszelf gelukkig met PGVZ die zo flexibel heeft 

meebewogen. 

De rest van het jaar was de Zonnehoed open en was er in aangepaste vorm ook 

dagbesteding buiten de Zonnehoed mogelijk. 

Natuurlijk hadden we ons een heel ander jaar voorgesteld maar we zijn ook 

dankbaar dat er op de Zonnehoed door alle maatregelen geen uitbraak van Corona 

is geweest. Met de vaccinatie van de bewoners en begeleiding inmiddels achter de 

rug en die van hun omgeving in zicht zien we 2021met vertrouwen tegemoet. 

 

M.H.M. van Luijk 

Voorzitter De Zonnehoed  
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1.  Verslag van het bestuur 

 

1.2  Terugblik 2020 

 

Het eerste jaar van De Zonnehoed is een turbulent jaar geweest. Corona, personele 

wisselingen en het vertrek van een bewoner zorgde voor een bewogen jaar. 

Uiteraard werd 2020 ook voor De Zonnehoed gekenmerkt door het corona virus. Na 

vier maanden open te zijn geweest, zorgde Corona ervoor dat alle bewoners begin 

maart weer naar hun ouderlijk huis moesten terugkeren. Het duurde bijna drie 

maanden voordat de bewoners weer terug naar De Zonnehoed konden gaan. In deze 

periode zijn er door de begeleiding heel veel digitale activiteiten en een-op-een 

sessies aangeboden, hetgeen door de bewoners en hun ouders enorm is 

gewaardeerd. Dit heeft de bewoners door deze, voor hen extra moeilijke, periode 

geholpen. Nadat De Zonnehoed weer openging waren de maatregelen volgens het 

RIVM van kracht. Gelukkig is geen van de bewoners besmet geraakt. 

 Op het personele vlak is er veel gebeurd. Nadat we in november 2019 zijn gestart 

hebben we van een aantal medewerkers, om diverse redenen, afscheid genomen en 

zijn er nieuwe medewerkers aangesteld. Voor de belangrijke functie van coördinator 

bleek het lastig de juiste persoon te vinden. Nadat we twee keer afscheid hebben 

genomen van een coördinator, is de functie tijdelijk ingevuld door een ervaren 

coördinator vanuit PGVZ en zijn al een aantal belangrijke zaken op orde gebracht. 

Inmiddels is het team op sterkte en hebben we een goede vaste coördinator. 

Het afgelopen jaar werd ook duidelijk dat voor een van de bewoners het helaas niet 

is gelukt om bij De Zonnehoed te komen wonen. Na de zomer werd duidelijk dat het 

woontraject, ondanks externe hulp, definitief stopte voor deze bewoner De werving 

van een nieuwe bewoner is daarna direct in gang gezet. 

Om elkaar als ouders beter te verstaan, is er het afgelopen jaar een traject gestart 

waarin met externe begeleiding gewerkt is aan een betere samenwerking, 

wederzijds begrip en onderlinge verstandhouding. 

Ondanks bovenstaande perikelen is ‘De Zonnehoed’ in 2020 nog meer een plek 

geworden waar de bewoners zich volledig thuis en op hun plek zijn gaan voelen. Het 

begeleidingsteam is op sterkte, er is een goede coördinator, de samenwerking met 

PGVZ en tussen ouders onderling is goed; allemaal ingrediënten om van 2021 een 

mooi en succesvol jaar te maken.  
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2.  Vooruitblik 2021 

 

Het jaar 2020 is a.g.v. de Corona pandemie geen representatief operationeel jaar 

van De Zonnehoed geweest. 2021 wordt een belangrijk jaar om op alle vlakken 

ervaring op te doen, lering te trekken en bij te sturen. Daarnaast worden 

onderstaande specifieke activiteiten uitgevoerd. 

 

2.1  Activiteiten 

  

Verder 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: 

• Kwaliteitsbeleid verder implementeren door zorgaanbieder 

o Multi Disciplinair Overleg (MDO) implementeren 

o Verdere implementatie wet zorg en dwang 

o Kwaliteitskalender t.b.v. borging processen 

o Betere borging plannen en rapportages 

o Visieontwikkeling op seksualiteit 

o Teamontwikkeling 

• Visie zorgbeleid verder implementeren i.s.m. zorgaanbieder 

o Samenwerking bewoners, ouders en zorgprofessionals (Driehoeks 

kunde) 

o Ontwikkeling wonen/vrije tijd als onderdeel van de dagbesteding 

o Zelfregie bewoners in relatie tot begeleiding (maatwerk) 

o Aandacht voor ouders onderling 

• Werving stagiaires (4
e

 kwartaal i.v.m. Corona) 

• Werving vrijwilligers (4
e

 kwartaal i.v.m. Corona) o.b.v. vrijwilligersbeleid 

• Mogelijkheden samenwerking met andere wooninitiatieven in Apeldoorn e.o. 

onderzoeken 

Opstellen en bijstellen zorgplannen 

Per bewoner is door de zorgaanbieder (Pber) een zorgplan opgesteld. In het 

zorgplan wordt de zorg beschreven die iedere bewoner afneemt. Periodiek (o.a. op 

basis van MDO) zullen de zorgplannen bijgesteld worden zodat er voor iedere 

bewoner een actueel en inhoudelijk goede zorgplannen blijft bestaan. 
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Nieuwe bewoner 

Per 31 januari 2021 is een bewoner uitgestroomd. De procedure voor een nieuwe 

bewoner is inmiddels gestart en een geschikte bewoner zal z.s.m. zijn/haar intrek 

nemen. 

Sponsoractiviteiten 

Een tweetal kostencategorieën (Mobiliteit en Verenigingskosten) zijn overgeheveld 

naar Sponsoring. De vereniging heeft zich voorgenomen om nieuwe sponsoracties 

te ontwikkelen voor de dekking van deze overgehevelde kostencategorieën.  
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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) 54 99 24 51 

Emailadres info@de-zonnehoed.nl 

Domeinnaam www.de-zonnehoed.nl 

Lidmaatschappen Abonnement wooninitiatieven, Per Saldo 

Sponsoring ANBI status vanaf 1 februari 2019 

Commissies • Zorg Commissie  

• Financiële Commissie 

• Activiteiten Commissie 

• Commissie SamenLeven 

• Commissie Visieontwikkeling (project) 

 

 

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: dhr. R.J. Spenkelink 

Secretaris:   dhr. G.M. van den Berg 

Zorgbestuurder: mevr. A.G.M. Bruijns-Reusken 

 

 

  

mailto:info@de-zonnehoed.nl
http://www.de-zonnehoed.nl/
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4.  Jaarrekening 2020 

 

De jaarrekening 2020 bestaat uit de volgende onderdelen: 

 

• Eindbalans per 31-12-2020 

• Staat van Baten en Lasten per 31-12-2020 

• Toelichting 

 

4.1 Eindbalans per 31-12-2020 

 

  

Activa 31-12-2020 31-12-2019

Vaste activa

Inventaris -                                        -                                        

Vlottende activa

Debiteuren 54.534                            

Overige vorderingen -                                        -                                        

Liquide middelen

Kas -                                        -                                        

Bank 176.898                          147.061                          

Totaal Activa 176.898                          201.595                          

Passiva 31-12-2020 31-12-2019

Eigen  vermogen

Reserve Zorg en Begeleiding Leegstand 15.000                            15.000                            

Reserve Zorg en Begeleiding Algemeen 68.839                            41.628                            

Reserve Overig voor Leegstand 5.000                               5.000                               

Reserve Overig voor Inventaris 7.500                               7.500                               

Reserve Overig Algemeen 49.570                            64.178                            

Kortlopende schulden

Crediteuren 29.254                            68.289                            

Overige schulden 1.735                               -                                        

Totaal Passiva 176.898                          201.595                          



9 

 

 

4.2 Staat van Baten en Lasten per 31-12-2020 

 

 

Staat van Baten en Lasten 31-12-2020

Baten

Opbrengst zorggelden PGB 451.914                          

Opbrengst huur 80.100                            

Opbrengst voeding en huishouding 17.235                            

Opbrengst sponsorgelden en donaties 13.591                            

Overige opbrengsten 2.720                               

Totaal baten 565.560                          

Lasten

Kosten zorginkoop 409.955                          

Huur zorgruimtes- en infrastructuur 14.748                            

Voedings- en huishoudkosten 16.734                            

Kosten activiteiten 3.418                               

Inrichtingskosten Gemeensch. Ruimtes en tuin 14.869                            

Huur- en service kosten 79.464                            

Energie- en waterkosten 5.551                               

Onderhoudskosten 1.166                               

Telefoon- en internetkosten 1.162                               

Autokosten 2.001                               

Algemene kosten 3.890                               

Totaal lasten 552.958                          

Resultaat 12.602                            
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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. 

 

Overige schulden 

 

Overige schulden betreffen nog te betalen kosten dan wel vooruit ontvangen 

bedragen. 

 

 

 

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. 

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. 

 

 

 

Bestemming van Resultaat 
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Het resultaat over 2020 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 2020. 

 

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 uit de penningmeester en 2 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 2020 is voorgelegd aan een accountant die een formele kascontrole 

heeft uitgevoerd. 

  

Inkomsten Zorg Overig Resultaat Leegstand Algemeen Leegstand Inventaris Algemeen Totaal

Beginbalans op 01-01-2020 15.000             41.628             5.000                7.500                64.178             133.306           

Zorg gelden 451.915           409.955           41.960             27.211             27.211             

Overige gelden 113.646           143.003           -29.357            -14.608            -14.608            

Totaal 565.561          12.603             

Eindbalans op 31-12-2020 15.000             68.839             5.000                7.500                49.570             145.909           

552.958                                        

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 april 2021 
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