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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 2019 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 

 
Op 31 december 2019 is statutair de naam van Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen 

gewijzigd in Stichting Oktober. Hierdoor is in dit document de naam van Stichting Oktober 

gebruikt. 

In 2020 wordt de tenaamstelling van deze stichting aangepast. 

 
1.2.2 Structuur van de stichting 

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

Stichting Oktober. Daarnaast ressorteert de Commissie Mooier Merefelt onder Stichting 

Steunfonds RSZK. De commissie heeft dezelfde doelstelling als de stichting. 

Op 31 oktober is door het bestuur van Stichting Steunfonds RSZK besloten, met 

goedkeuring van de Raad van Toezicht van Stichting Oktober, om de Commissie Mooier 

Merefelt op te heffen en op te laten gaan in de Steunstichting. 

De organisatiestructuur van Stichting Steunfonds RSZK heeft de volgende samenstellingen 

in 2019 en 2020 op; 

 

31 oktober 2019: 
Bestuur 

P.P. Nelissen 

A.J.H. Knoet - Michels 
M.J.D. Schalk 

  

Commissie Mooier Merefelt 
P.P. Nelissen 

J.M.J.M. Erdkamp 
E. van Schagen 
P.H.M. Smetsers 

 
31 december 2019: 

 
 

01 maart 2020: 

 

Bestuur 
R.E. Axt 

A.J.H. Knoet - Michels 
M.J.D. Schalk 

Bestuur 
P.P. Nelissen 

A.J.H. Knoet - Michels 
M.J.D. Schalk 

mailto:secretariaatrvb@zorginoktober.nl
http://www.zorginoktober.nl/
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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. Door middel van het verwerven van financiële middelen uit donaties, 

speciale acties en erfrechtschenkingen probeert de stichting haar doel te bereiken. 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. 
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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 

RSZK ter advisering. 

1.3 Bestuur 
 

1.3.1 Samenstelling bestuur 

 
In onderstaande tabel wordt de samenstelling van het bestuur, zoals zij in 2019 actief waren, 

weergegeven. 

 
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 

 
1.3.2 Vergaderingen 

 
Het bestuur heeft in 2019 tweemaal vergaderd. De vergaderingen vonden plaats op 

17 januari en 21 mei. De beoogde vergadering van november heeft geen doorgang 

gevonden. 

 
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. 

Aanvraag 

> € 5.000,- 

Extra advies 

Indien de aanvraag boven de 

€ 5.000,- is, legt de Stichting 

Steunfonds RSZK de 

aanvraag eveneens voor aan 

de Raad van Toezicht van de 

RSZK ter advisering. 

Aanvraag 

< € 5.000,- 

Besluit 

Op basis van het schriftelijk 

advies van de Raad van 

Bestuur van de RSZK (en 

eventueel het schriftelijk 

advies van de Raad van 

Toezicht van de RSZK) neemt 

het bestuur van de Stichting 

Steunfonds RSZK een besluit. 
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1.4 Activiteiten 
 

1.4.1 Stichting Steunfonds RSZK 

 
Stichting Steunfonds RSZK heeft in 2019 de volgende uitgaven gedaan; 

 
Tovertafel Kerkebogten 

 
Actieve familieleden zijn in 2018 gestart met de crowdfunding voor een tovertafel voor de 

cliënten van Kerkebogten. Dit heeft geresulteerd in een mooi bedrag van ruim € 4.000. Zoals 

het spreekwoord zegt wegen de laatste loodjes het zwaarst en heeft men in 2019 een 

beroep gedaan op het steunfonds om het bedrag aan te vullen. 

De tovertafel is een speelse zorginnovatie die ouderen in de latere fasen van dementie met 

elkaar en met hun omgeving verbindt en beweging stimuleert. De mooie spellen zijn 

specifiek voor de doelgroep ontwikkeld en kunnen zowel zelfstandig als onder begeleiding 

worden gespeeld. 

 
Bijdrage Into D’mentia 

 
Als gevolg van de vergrijzing zal het aantal mensen met dementie enorm stijgen de komende 

jaren. In de Kempen, waar de vergrijzing harder toeslaat dan gemiddeld in Nederland, zal de 

stijging nog sneller verlopen. Dementie heeft een enorme impact op de patiënt maar ook op 

de mensen in de directe omgeving. 

In de Into D’mentia ontwikkelde simulatiecabine kunnen gezonde mensen ervaren hoe het 

voelt om met dementie te leven. Ze ondervinden dezelfde verwarring en desoriëntatie als 

mensen met dementie. Dankzij de steun van gemeente Bergeijk, Rabobank De Kempen, het 

project Kempenlef en het fonds Sluyterman van Loo was Stichting Oktober in staat om 

de simulatiecabine een ruime week bij ‘t Hofhuys in Bergeijk te plaatsen. Bijna honderd 

zorgprofessionals, vrijwilligers en mantelzorgers stapten even in de leefwereld van een 

persoon met dementie. 

 
 

1.4.2 Commissie Mooier Merefelt 

 
Commissie Mooier Merefelt heeft in 2019 onderstaande activiteit uitgevoerd: 

 
Overkapping Hospice Merefelt 

 
Bij de Hospice in Merefelt verblijven mensen in de laatste fase van hun leven, waar ze 

verzorgd worden met comfort, rust en aandacht. Belangrijk, want zo kunnen zij zich ‘thuis’ 

voelen. En dat telt! De laatste dagen van je leven wil je ook nog buiten zijn. Als genezing niet 

meer mogelijk is, is het des te mooier om nog wat kleine geluksmomenten mee te pakken. 

 
Een huiselijke sfeer met passende zorg in een ontspannen omgeving. Inclusief een mooie 

binnentuin om ook nog eens buiten te kunnen zijn. En daarvoor is nu een overkapping 

gerealiseerd. Op vrijdag 12 april 2019 is er een benefietavond voor de overkapping 

georganiseerd. Een warme, sfeervolle avond waar onder het genot van muziek en vermaak 

door verschillende artiesten, genoten kon worden van een culinair diner en men kon 

deelnemen aan de veiling. Samen is alles uit de kast gehaald voor die welkome overkapping! 

Hiermee is een warme invulling gegeven aan de laatste, betekenisvolle momenten van de 

mensen in de laatste periode van hun leven. Samen zorgen we voor meer BuitenGenot! 
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2. Jaarrekening 
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2.1 Financiële verantwoording 
 

2.1.1. Balans per 31 december 2019 en per 31 december 2018 
 

 
Activa 31 december 2019 31 december 2018 

 
Overige vorderingen 

 
€ 

 
1.826,30 

 
€ 

 
227,00 

Liquide middelen € 33.771,67 € 59.109,65 

Totaal € 35.597,97 € 59.336,65 

Passiva 31 december 2019 31 december 2018 

 
Eigen vermogen 

- Bestemmingsreserve algemeen 

- Bestemmingsreserve Merefelt 

- Bestemmingsreserve Kerkebogten 

 

 
€ 

€ 

€ 

 

 
30.152,97 

0,00 

0,00 

 
 
 
 

 
€ 

 
 
 
 

 
30.152,97 

 

 
€ 

€ 

€ 

 

 
32.457,71 

14.895,36 

4.118,58 

 
 
 
 

 
€ 

 
 
 
 

 
51.471,65 

Overige schulden 
  

€ 5.445,00 
  

€ 7.865,00 

Totaal   € 35.597,97   € 59.336,65 
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2.1.2 Staat van baten en lasten 2019 en 2018 
 

 
Baten 2019 2018 

 
Giften 

• Stichting Steunfonds RSZK 

        

0 algemeen € 8.526,82 
  

€ 1.095,00 
  

0 Kerkebogten € 0,00 
  

€ 4.124,71 
  

• Commissie Mooier Merefelt € 64.240,60 
  

€ 6.258,00 
  

   
€ 72.767,42 

  
€ 11.477,71 

 
Totaal 

   
€ 

 
72.767,42 

   
€ 

 
11.477,71 

Lasten 2019 2018 

 
Activiteiten 

• Stichting Steunfonds RSZK 

        

0 Kerkebogten: Tovertafel € 7.012,86 
  

€ 0,00 
  

0 Algemeen: Bijdrage Into d'mentia 

• Commissie Mooier Merefelt 

€ 6.000,00 
  

€ 0,00 
  

0 Overkapping Hospice € 75.381,20 
  

€ 0,00 
  

    
€ 

 
88.394,06 

   
€ 

 
0,00 

Algemene kosten 

• Accountantskosten 

• Bankkosten 

 

€ 

€ 

 

5.445,00 

247,04 

   

€ 

€ 

 

7.865,00 

88,31 

  

   
€ 5.692,04 

  
€ 7.953,31 

Totaal   € 94.086,10   € 7.953,31 

Resultaat   € -21.318,68   € 3.524,40 

 

Resultaatbestemming 2019 2018 

Bestemmingsreserve algemeen € -5.847,22 -6.830,01 

Bestemmingsreserve Merefelt € -11.352,88 6.235,83 

Bestemmingsreserve Kerkebogten € -4.118,58 4.118,58 

Resultaat € -21.318,68 € 3.524,40 

Pagina | 1 1mei 2020 
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2.1.3 Toelichting balans per 31 december 2019 

 

Grondslagen van de waardering en resultaatbepaling 

 
Algemeen 

De financiële verantwoording is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen zoals opgenomen 

in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving C1 kleine organisaties zonder winststreven. Alle op 

de balans opgenomen posten zijn tegen nominale waarde gewaardeerd. 

 
Bestemmingsreserves 

De beperkte bestedingsmogelijkheden van de bestemmingsreserves zijn door het bestuur 

bepaald en betreft geen verplichting, het bestuur kan deze beperking zelf opheffen. 

 
Overige vorderingen 

Saldo overige vorderingen per 1 januari 2019 € 227,00  

Mutatie 2019 € 1.599,30 + 

Saldo overige vorderingen per 31 december 2019 € 1.826,30  

 
Liquide middelen 

Banksaldo per 1 januari 2019 € 59.109,65  

Mutatie 2019 € -25.337,98 + 

Banksaldo per 31 december 2019 € 33.771,67  

 
Eigen vermogen 

Bestemmingsreserve algemeen per 1 januari 2019 € 32.457,71  

Toevoeging 2019 € 8.526,82 + 

Onttrekking 2019 € 14.374,04 - 

Opheffing Commissie per 31 oktober 2019 € 3.542,48 + 

Bestemmingsreserve algemeen per 31 december 2019 € 30.152,97  

 

Bestemmingsreserve Merefelt per 1 januari 2019 € 14.895,36  

Toevoeging 2019 € 64.240,60 + 

Onttrekking 2019 € 75.593,48 - 

Opheffing Commissie per 31 oktober 2019 € 3.542,48 - 

Bestemmingsreserve Merefelt per 31 december 2019 € 0,00  

 

Bestemmingsreserve Kerkebogten per 1 januari 2019 € 4.118,58  

Toevoeging 2019 € 0,00 + 

Onttrekking 2019 € 4.118,58 - 

Bestemmingsreserve Kerkebogten per 31 december 2019 € 0,00  

 
Overige schulden 

Saldo overige schulden per 1 januari 2019 € 7.865,00  

Mutatie 2019 nog te betalen kosten € -2.420,00 + 

Saldo overige schulden per 31 december 2019 € 5.445,00  
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2.1.4 Toelichting staat van baten en lasten 2019 

 
Giften 

 
Stichting Steunfonds RSZK 

Giften € 8.526,82 + 

Activiteiten € 18.492,62 - 

Totaal € -9.965,80  

 
Commissie Mooier Merefelt 

Giften € 64.240,60 + 

Activiteiten € 75.593,48 - 

Totaal € -11.352,88  

 
Algemene kosten 

 
Accountantskosten 

De accountantskosten à € 5.445,00 zijn toegerekend aan de bestemmingsreserve 

algemeen. Voorgaande jaren zijn de accountantskosten vergoed door Stichting 

Oktober. Ook dit jaar is er een verzoek ingediend. 

 
Bankkosten 

De bankkosten à € 247,04 zijn aan de bestemmingsreserves toegerekend op basis 

van de mutaties over 2019. 

 
Toegerekend aan bestemmingsreserve algemeen € 34,76 - 

Toegerekend aan bestemmingsreserve Merefelt € 212,28 - 

Totaal € 247,04  

 
Resultaat 

 
Het resultaat 2019 is als volgt bestemd: 

 
Onttrekking aan bestemmingsreserve algemeen € -5.847,22 - 

Onttrekking aan bestemmingsreserve Merefelt € -11.352,88 - 

Onttrekking aan bestemmingsreserve Kerkebogten € -4.118,58 - 

Totaal € -21.318,68 

 
 
 

2.1.5 Gebeurtenissen na balansdatum 

Impact Corona crisis; 

Er zijn geen verplichtingen aangegaan door de stichting en uitgaven worden gedaan 

nadat er voldoende saldo is. Hierdoor is de verwachting dat de Corona crisis geen impact 

heeft op de voortzetting van de activiteiten van de stichting. 
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2.2 Vaststelling en goedkeuring jaarverantwoording 
 

De jaarverantwoording 2019 wordt vastgesteld en goedgekeurd door het bestuur in haar 

vergadering van 26 mei 2020. 

 

 
Was getekend 

 
Was getekend 

 
Was getekend 

R.E. Axt A.J.H. Knoet - Michels M.J.D. Schalk 

 


