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ALGEMEEN 

De Stichting Vrienden Cliënten Emergis heeft als doel het tot stand brengen van wat door de raad van 
bestuur van de Stichting Emergis in het belang van haar patiënten/cliënten nodig of gewenst wordt geacht 
en wat niet of niet voldoende uit de normale exploitatie van de genoemde stichting kan worden gehaald. 

De stichting tracht dit doel te bereiken door: 
a) het bijeenbrengen van middelen en daaruit te financieren of te bekostigen of mede te financieren 

van datgene wat voor het bereiken van het bovenstaande doel wordt ondernomen; 
b) het beheren van het vermogen van de stichting en van de onder a) bedoelde middelen. 

Het totaal van de baten in 2018 bedroeg€ 20705,-- hetgeen voor een belangrijk deel werd bepaald door de 
opbrengsten van donateurs/leden en giften van€ 19164,-. 

Het totaal van de lasten in 2018 bedroeg€ 24863,--. Dit is aangewend voor uitgaven ten behoeve van 
cliënten van Emergis voor een totaal van€ 24686,--. 

Het exploitatieresultaat over 2018 bedroeg voor winstbestemming€ 4158,-- negatief. Dit is ten laste 
gebracht van de algemene reserve. 
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Jaarrekening Stichting Vrienden Cliënten Emergis 

Balans per 31 december 

31-12-2018 31-12-2017 

Activa 

Vorderingen 
Liquide middelen: 
Banken € 69.193 € 55.088 

Totaal €69.197 € 55.120 

Passiva 

Eigen vermogen 
Algemene reserve 
Bestemmingsreserve 
Schulden op korte termijn 

Totaal 

€45 €45 
€ 20.865 € 25.023 
€ 18.119 € 19.769 
€30.168 € 10.282 

€ 69.197 € 55.120 



Winst en verliesrekening 

Resultatenrekening 

Uitkomst 
2018 

Uitkomst 
2017 

Lasten 

Individuele aanvragen cliënten van Emergis 
Organisatie kosten 

Totaal 

Baten 

Giften, opbrengsten en donaties 
Ontvangsten specifiek doel (besteed aan indiv aanvragen) 
Rente 
Donaties personeel Emergis 

Overige opbrengsten 

€ 24.686 
€177 

€24863 € 35.278 

€ 19.164 

-€23 
€ 1.289 
€275 

€ 31.771 
€ 1.500 
€36 

€ 1.378 
€ 609 

Totaal €20.705 €35.294 

Resultaat €16 
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Jaarrekening Stichting Vrienden Cliënten Emergis 

Winstbestemming 

Uitkomst 
2018 

Uitkomst 
2017 

Resultaatsbestemming: 

Ten gunste (+)/laste(-) van de algemene reserve €16 

Resultaat €16 
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Jaarrekening Stichting Vrienden Cliënten Emergis 

Toelichting op de balans 

Vorderingen 
• rente 
-Ptnk Roccade 

€4 
€0 

€32 
€0 
€32 

liquide middelen 
Rabobank 320.572.757 
Rabobank 3205.233.913 

(51.255 
€17.938 

€ 37.154 
€ 17.934 

€ 69.193 € 55.088 
Eigen vermogen 
Verenigingskapitaal 

Reserves 
Algemene reserve 
• winstbestemming 

€ 25.022 
-€ 4.158 

€ 25.006 
€16 

€20.864 €25.022 

Bestemmingsreserve 
Stichting S Boone 
Stichting Godshuizen 
Fonds Noodfijdende Nederlanders 

Schulden op korte termijn 
• rekening courant Emergis 
• vooruitontvangen bedragen 
• nog te betalen toekenningen 

€169 
€ 4.600 
€ 13.350 

€169 
€ 4.600 
€15.000 

€ 18.119 € 19.769 

€ 26.298 
€0 

€3.870 

€1.010 

€5.000 
€4.272 

€ 30.168 € 10.282 

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling: Activa en passiva worden gewaardeerd tegen de 
verkrijgingsp,ijs. Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde 
prestaties en de kosten en andere lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds 
vermelde waarderingsgrondslagen.De resultaten op de transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij 
zijn gerealiseerd. 
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Jaarrekening Stichting Vrienden Cliënten Emergis 

Toelichting op de resultatenrekening 

2018 2017 

Lasten 

Individuele bijdragen € 24.686 
€ 24.686 

€ 34.513 
€ 34.513 

Bankkosten €64 €63 
€64 € 63 

Overige kosten 
Organisatiekosten €114 €702 
Drukwerk €0 €0 

€114 €702 

€24.863 €35.278 
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