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Inleiding 
 

Vorig jaar is de stichting Vrienden van RK Zorgcentrum Roomburgh opgericht met 

als doel om de werving voor de seculiere activiteiten van Roomburgh vorm te geven. 

 

Afgelopen jaar zijn er vrijwel geen campagnes gevoerd en daarmee is er nog niet 

zoveel geworven. Desondanks is er dit boekjaar toch ruim € 9.300, - aan giften 

ontvangen, wat reden is voor grote dankbaarheid. 

 

De stichting heeft ten doel: 

• het verlenen van materiële en immateriële steun aan het RK Zorgcentrum 

Roomburgh en zijn bewoners; 

• het zich inzetten voor oudere mensen van wie het leven kwalitatief is 

verminderd of verzwakt; 

• het ondersteunen van bewoners in het RK Zorgcentrum Roomburgh om een 

leven te leiden dat betekenisvol is en zo veel mogelijk aansluit bij de eigen 

behoefte; 

• het ondersteunen van alle activiteiten die ten dienste staan van het leven in en 

rond de gemeenschap die RK Zorgcentrum Roomburgh graag wil zijn; 

• het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn. 

De stichting dient het algemeen belang. 

 

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: 

• het beheren en exploiteren van daarvoor in aanmerking komende 

vermogenswaarden; 

• het administreren van de binnenkomende gelden in de door de gevers c.q. 

erflaters genoemde of bedoelde nader te benoemen fondsen; 

• het werven van middelen om de extra activiteiten te kunnen financieren; 

• het organiseren van ontspannings- en welzijnsactiviteiten. 
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Balans en toelichting 
 

 
 

 

Bezittingen 

De bezittingen zijn uitsluitend de liquide middelen, in de vorm van een rekening 

courant bij de bank. 
 

Eigen vermogen 

Het resultaat van 2020 is als volgt verdeeld over de verschillende 

bestemmingsreserves:  

 

 
 

Deze toevoeging/mutaties worden berekend op basis van de bestemming die de 

schenker geeft aan zijn schenking. 

 

Balans per 31 december 2020

Vorderingen op korte termijn 0 0

Totaal Financiele Active 0 0

Bankrekeningen, e.d 6.567 0

Totaal vlottende activa 0

6.567 0

Totaal bezittingen ------------ ------------

6.567 0

====== ======

Passiva

Eigen vermogen 1.217 0

Personeelspot 5.350 0

Crediteuren 0 0

Kortlopende schulden 5.350 0

Totaal Passiva 6.567 0

====== ======

31 december 2020 31 december 2019

Bestemming 2019 mutatie 2020

Algemene reserve -               1.217 1.217       

Personeelsfonds -               5.350       5.350       

Roomburgh actief -               -           -           

Totaal Eigenvermogen -               6.567       6.567       
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Exploitatierekening en toelichting 
 

 

Opbrengsten 

De opbrengsten worden gesplitst in schenkingen per doel dat de schenker er aan 

toekent. In 2020 is er een schenking geweest voor de kosten voor een bezoek scherm 

tijdens de corona lockdown. 

Kosten 

 

De accountants en bestuurskosten worden voor rekening van Roomburgh genomen. 

 

De kosten waren de kosten voor het eerder genoemde scherm voor bezoekers tijdens 

de lockdown. Tevens is er een platenspeler aangeschaft om op etages langs te gaan en 

daar echte oude LP’s te spelen. 

 
 

Exploitatierekening over 2020

2020 2019

Inkomsten

Subsidie/schenkingen 3.991 0

Bijdragen personeelsfonds 5.350 0

Totaal Inkomsten 9.341 0

======= =======

Uitgaven

Bestuurskosten 0 0

Bankkosten 134 0

Totaal algemene kosten 134 0

Welzijn 2.541 0

Bingo 0 0

Roomburgh actief 99 0

Onttrekking Personeelspot 0 0

Vervoersmiddelen 0 0

Totaal kosten Roomburgh welzijn 2.640 0

Saldo kosten en opbrengsten 6.567 0

======= =======
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Algemene gegevens Stichting Vrienden van RK Zorgcentrum 
Roomburgh 
 

 

RSIN/fiscaal nummer: 860 520 419 

Hof van Roomburgh 46 

2314 ZC Leiden 

tel.: 071-5892200 

IBAN-nummer NL77 TRIO 0788 8146 80  ten name van de stichting Vrienden 

van RK Zorgcentrum Roomburgh. 

KVK: 76137384 

Website: https://www.roomburgh.nl/organisatie/stichting-vrienden-van-rk-zorgcentrum-

roomburgh/    

 

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 

Het bestuur van Stichting Vrienden van RK Zorgcentrum Roomburgh heeft de 

jaarrekening 2020 vastgesteld in de vergadering van xx-xx-xxxx  

Statutaire regeling resultaatbestemming 

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling op pagina 5. 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op de 

balans en het resultaat 2020. 

Bezoldiging bestuur. 

Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd 

 

Ondertekening door bestuurders 

 

 

Judith Rippe     Monique Boons  

Penningmeester    secretaris 

 

 

 

 

Bert Buirma 

Voorzitter 

https://www.roomburgh.nl/organisatie/stichting-vrienden-van-rk-zorgcentrum-roomburgh/
https://www.roomburgh.nl/organisatie/stichting-vrienden-van-rk-zorgcentrum-roomburgh/
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