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1. Jaarverslag 
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1.1 Uitgangspunten van de jaarverantwoording 
 

In de jaarverantwoording legt Stichting Steunfonds RSZK jaarlijks verantwoording af aan alle 
interne en externe betrokkenen. De jaarverantwoording geeft inzicht in de activiteiten en 
ontwikkelingen van Stichting Steunfonds RSZK. Tevens geeft de jaarverantwoording een 
indruk van hetgeen op maatschappelijk en financieel gebied in 2020 is gerealiseerd. 
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1.2 Profiel van de stichting 
 

1.2.1 Algemene indicatiegegevens 
 

In onderstaande tabel worden de algemene identificatiegegevens van Stichting Steunfonds 
RSZK weergegeven. 

 
Naam verslag leggende rechtspersoon Stichting Steunfonds RSZK 

Adres Wielewaal 10 

Postcode 5531 LJ 

Plaats Bladel 

Telefoon 0497-331982 

Identificatienummer KvK 1451/10644/ST 

Emailadres secretariaatrvb@zorginoktober.nl 

Webadres www.zorginoktober.nl 

RSIN nummer 814415210 

 
De naam van Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen is statutair gewijzigd in Stichting 
Oktober. In 2021 wordt de tenaamstelling van deze stichting ook aangepast. 

 
1.2.2 Structuur van de stichting 

 
Stichting Steunfonds RSZK bestaat uit een bestuur en heeft hetzelfde werkgebied als 
Stichting Oktober. 

 
1.2.3 Doelstelling van de stichting 

 
Stichting Steunfonds RSZK heeft als doel het ontwikkelen, uitvoeren en initiëren van 
ondersteunende activiteiten en projecten op het gebied van de gezondheidszorg, 
aanverwante deelgebieden in het algemeen en voor de Stichting Oktober gevestigd te Bladel 
in het bijzonder. De stichting werft haar financiële middelen uit donaties, speciale acties en 
erfrechtschenkingen en is afhankelijk van deze giften om haar doel te bereiken. De 
doelstellingen worden pas gerealiseerd op het moment dat er voldoende financiële middelen 
aanwezig zijn. De stichting loopt derhalve geen financieel risico. 

 

In 2007 heeft het bestuur bij de Belastingdienst de status aangevraagd van Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). Deze status is verkregen per 1 januari 2008 en is tot op heden 
geldig. 

mailto:secretariaatrvb@zorginoktober.nl
http://www.zorginoktober.nl/
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1.3 Bestuur 
 

1.3.1 Samenstelling bestuur 
 

De samenstelling van het bestuur, zoals zij in 2020 actief waren, wordt in onderstaande 
tabellen weergegeven. 

 
1 januari 2020 t/m 13 februari 2020 

Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties 

P.P. Nelissen Voorzitter Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Oktober 

A.J.H. Knoet Michels Bestuurslid Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Oktober 

M.J.D. Schalk Bestuurslid Lid Raad van Toezicht Stichting Oktober 

 

14 februari 2020 t/m 3 juli 2020 
Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties 

R.E. Axt Voorzitter Interim Voorzitter Raad van Bestuur Stichting 
Oktober 

A.J.H. Knoet Michels Bestuurslid Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Oktober 

M.J.D. Schalk Bestuurslid Lid Raad van Toezicht Stichting Oktober 

 
4 juli 2020 t/m 31 december 2020 

Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties 

M.P.A.A. van Zoom Voorzitter Voorzitter Raad van Bestuur Stichting Oktober 

A.J.H. Knoet Michels Bestuurslid Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Oktober 

M.J.D. Schalk Bestuurslid Lid Raad van Toezicht Stichting Oktober 

 
Het bestuur wordt niet binnen de stichting beloond. 

 
1.3.2 Vergaderingen 

 

Het bestuur heeft in 2020 tweemaal vergaderd. De vergaderingen vonden plaats op 
26 mei 2020 en 3 december 2020. 

 
 
 

Besluit 
Op basis van het schriftelijk 

Aanvraag advies van de Raad van Bestuur 
 

Aanvraag 
De aanvraag dient door de 

aanvrager schriftelijk ingediend te 
worden bij het bestuur van de 
Stichting Steunfonds RSZK. 

 
Advies 

Het bestuur van de Stichting 
Steunfonds RSZK legt de 

aanvraag vervolgens voor aan de 
Raad van Bestuur van de 

Stichting Oktober ter advisering. 

< € 5.000  
 
 
 

 
Extra advies 

Indien de aanvraag boven de € 

van de Stichting Oktober neemt 
het bestuur van de Stichting 

Steunfonds RSZK een besluit. 
 
 

Besluit 
Op basis van het schriftelijke 

advies van de Raad van Bestuur 
Aanvraag         5.000 is, legt de Stichting     en de Raad van Toezicht van de 
> € 5.000 Steunfonds RSZK de aanvraag 

eveneens voor aan de Raad van 
Toezicht ter advisering. 

Stichting Oktober neemt het 
bestuur van de Stichting 

Steunfonds RSZK een besluit. 

 

1.3.3 Werkwijze 
 

In onderstaand schema wordt de werkwijze van Stichting Steunfonds RSZK aangegeven. 
 

1.3.4 Procedure 
 

Er wordt gebruikgemaakt van een formulier dat wordt ingevuld en ondertekend door alle 
leden van het bestuur van de stichting ter goedkeuring van een aanvraag. Op het formulier 
staat vermeld: het goedgekeurde budget, de startdatum en geplande einddatum alsmede 
een korte omschrijving van het project. Als de uitvoering binnen de afgesproken kaders blijft, 
kan het administratief worden afgehandeld. Bij overschrijding vindt terugkoppeling plaats. 
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1.4 Activiteiten & Toekomstplannen 
 

1.4.1 Activiteiten 
 

Stichting Steunfonds RSZK heeft in 2020 de volgende uitgaven gedaan: 
 

Qwiek-up 
In 2020 is er met middelen vanuit de Stichting Steunfonds RSZK een Qwiek-up aangeschaft. 
De Qwiek-up is speciaal ontwikkeld voor de toepassing van belevingsgerichte zorg. Op het 
moment dat een persoon ouder wordt en te maken krijgt met een aandoening zoals 
dementie, kan het gevoel van welzijn afnemen. Dit kan uiten in vormen van onbegrepen 
gedrag zoals dwalen, roepgedrag, agressie, passiviteit, apathie en verkramping. 
Belevingsgerichte zorg biedt de mogelijkheid om onbegrepen gedrag te verminderen en het 
welzijn van cliënten te verhogen in alle fases van dementie. De Qwiek-up ondersteunt hierin 
doordat het een mobiel in te zetten product is, dat het mogelijk maakt om in iedere ruimte 
van het verpleeghuis te ‘snoezelen’. Door middel van projecties van beelden op de muur en 
het plafond, ondersteunt met rustgevende muziek, kunnen diverse prikkels worden 
afgestemd op de persoonlijke behoeften van de cliënt. Dit kunnen prikkels zijn die mentaal 
activeren, door bijvoorbeeld het toepassen van reminiscentie, zoals het bekijken van oude 
foto’s en herkenbare muziek (levensboek). Hierdoor wordt interactie en communicatie met de 
cliënt gemakkelijker. Anderzijds biedt het apparaat een stuk ontspanning op momenten die 
daarom vragen, zoals bij onbegrepen gedrag tijdens de ADL zorg of het verliezen van het 
dag/nacht ritme structuur. 

 
1.4.2 Toekomstplannen 

 
De stichting is afhankelijk van giften. De toekenningen van een bijdrage worden gedaan bij 
voldoende saldo. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage, kunnen medewerkers van 
Stichting Oktober een aanvraag indienen. Op dit moment lopen er geen aanvragen. 

 

1.4.3 Corona 
 

De verwachting is dat de maatregelen omtrent Corona geen invloed hebben op de 
activiteiten van de stichting. 
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2. Jaarrekening 
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2.1 Financiële verantwoording 

 
2.1.1 Balans per 31 december 2020 en per 31 december 2019 

 

Activa 31 december 2020 31 december 2019 

 
Overige vorderingen 

 
€ 

 
0,00 

 
€ 

 
1.826,30 

Liquide middelen € 32.894,20 € 33.771,67 

 
Totaal 

 
€ 

 
32.894,20 

 
€ 

 
35.597,97 

Passiva 31 december 2020 31 december 2019 

 
Reserves en fondsen 

 
€ 

 
27.328,20 

 
€ 

 
30.152,97 

Overige schulden € 5.566,00 € 5.445,00 

 
Totaal 

 
€ 

 
32.894,20 

 
€ 

 
35.597,97 

Balans € 32.894,20 € 35.597,97 
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2.1.2 Staat van baten en lasten 2020 en 2019 
 

Baten 2020 2019 

 
Giften 

        

• Van particulieren 
 Donaties en giften 

 
€ 

 
1.000,00 

   
€ 

 
16.552,60 

  

• Van bedrijven € 2.000,00   € 38.550,00   

• Van verbonden organisaties 
zonder winststreven 

€ 5.929,00   € 8.915,00   

• Van andere organisaties zonder 
winststreven 

€ 500,00   € 8.749,82   

  € 9.429,00  € 72.767,42 

 
Totaal 

 
€ 

 
9.429,00 

 
€ 

 
72.767,42 

Lasten 2020 2019 

 
Activiteiten 

        

• Bijdrage Into d'mentia € -   € 7.012,86   

• Tovertafel (Kerkebogten) € -   € 6.000,00   

• Overkapping Hospice (Merefelt) € -   € 75.381,20   

• Qwiek-up € 6.125,00   € -   

 

 
Algemene kosten 

  € 6.125,00   € 88.394,06 

• Accountantskosten € 5.566,00   € 5.445,00   

• Bankkosten € 78,77   € 247,04   

• Voorgaande jaren € 484,00   € -   

  € 6.128,77  € 5.692,04 

 
Totaal 

 
€ 

 
12.253,77 

 
€ 

 
94.086,10 

Resultaat   € -2.824,77   € -21.318,68 
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2.1.3 Grondslagen van de waardering en resultaatbepaling 
 

Algemeen 
De financiële verantwoording is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland 
geldende Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, hoofdstuk C1 
kleine organisaties zonder winststreven. Alle op de balans opgenomen posten zijn tegen 
nominale waarde gewaardeerd. 

 

Corona 
De stichting heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Het 
bestuur is op dit moment van mening dat de gevolgen van de coronacrisis geen materieel 
negatief effect zullen hebben op de financiële positie van de stichting. 

 
Reserves en fondsen 
De algemene reserve is vrij besteedbaar. 

 
2.1.4 Toelichting balans per 31 december 2020 

 
Overige vorderingen 

Saldo overige vorderingen per 1 januari 2020 € 1.826,30  

Mutatie 2020 € 1.826,30 - 

Saldo overige vorderingen per 31 december 2020 € 0,00  

 

Liquide middelen 
Banksaldo per 1 januari 2020 € 33.771,67  

Mutatie 2020 € 877,47 - 

Banksaldo per 31 december 2020 € 32.894,20  

 

Reserves en fondsen 
Algemene reserve per 1 januari 2020 € 30.152,97  

Onttrekking 2020 € 2.824,77 - 

Algemene reserve per 31 december 2020 € 27.328,20  

 

Overige schulden 
Saldo overige schulden per 1 januari 2020 € 5.445,00  

Mutatie 2020 € 121,00 + 

Saldo overige schulden per 31 december 2020 € 5.566,00  

 
2.1.5 Toelichting staat van baten en lasten 2020 

 

Giften/Activiteiten 
Giften € 9.429,00  

Activiteiten € 6.125,00 - 

Totaal € 3.304,00  

 
Algemene kosten 

 

Accountantskosten 
De accountantskosten zijn ingeschat op € 5.566,00. Deze kosten worden voldaan door 
Stichting Oktober en zullen in 2021 als gift verantwoord worden. 

 

Bankkosten 
De bankkosten bedragen € 78,77. 

 
Resultaat 
Het resultaat 2020 is een onttrekking aan de reserves en fondsen van € 2.824,77. 
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2.2 Vaststelling en goedkeuring jaarverantwoording 
 

De jaarverantwoording 2020 wordt vastgesteld en goedgekeurd door het bestuur in haar 
vergadering van 26 mei 2021. 

 

 
Was getekend 

 
Was getekend 

 
Was getekend 

M.P.A.A. van Zoom A.J.H. Knoet - Michels M.J.D. Schalk 

 


