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Aan het bestuur van
Stichting HeenenWeer
Henriëtte Ronnerplein 50
1073 KW Amsterdam

1.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
De jaarrekening van Stichting HeenenWeer is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De
jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst-en-verliesrekening over 2020 met de daarbij
horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants
geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij
u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn RJk C2 voor
(kleine) Fondsenwervende instellingen. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve
verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante
informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving,
dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze
werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening
overeenkwam met onze kennis van Stichting HeenenWeer. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden
uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de
getrouwheid van de jaarrekening.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze
jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en
objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
Amsterdam, 30 juni 2021
Horlings Accountants & Belastingadviseurs B.V.
Was getekend
K. Visser
Accountant-Administratieconsulent
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Voorwoord
Het jaar 2020 was voor iedereen een bizar jaar ook voor de HeenenWeer. De eerste
maanden gingen we hoopvol van start voortbordurend op het succes van 2019. In
maart zijn we gestopt met rijden en een paar weken later hoorden we dat Nico van
Warmerdam, één van onze vrijwilligers, aan corona was overleden. Een klap voor
ons en alle andere vrijwilligers en voor onze klanten die Nico hadden ervaren als een
rustige en zeer behulpzame chauffeur. Al gauw hebben we de beslissing moeten
nemen om de lease van onze auto’s te beëindigen en de auto’s terug te geven. Een
treurige beslissing maar achteraf gezien de juiste, gezien de lange periode waarin we
niet met onze kleine auto’s kunnen rijden. Naast de financiële afhandeling van de
leasecontracten hebben we ons gericht op het in contact blijven met onze
vrijwilligers en onze klanten. We zijn telefonisch bereikbaar gebleven en hebben
onze klanten ook actief gebeld om te horen hoe het met hen ging en of we nog
konden helpen. En vanaf juni hebben we ons ingezet om de HeenenWeer mogelijk te
maken in de rest van Amsterdam. We hebben gesprekken gevoerd met de gemeente
en met stadsdeel Zuid en Centrum met als resultaat een plan voor een pilot voor
2021 en 2022 voor deze stadsdelen. En vanaf november hebben we ons ingezet om
weer te kunnen rijden met een coronaproof autootje. Zo hebben we toch nog iets
positiefs kunnen bereiken het afgelopen jaar.
Met dank aan al onze vrijwilligers, cliënten en de Raad van Toezicht.
Wij wensen u veel leesplezier.
Titia van Grol, voorzitter bestuur Stichting HeenenWeer
Mia Bouwhuis, penningmeester bestuur Stichting HeenenWeer
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Missie, visie en doelstelling
Missie
Bewoners van de Pijp/Rivierenbuurt die geen korte afstanden zelfstandig kunnen
lopen weer economisch en sociaal zelfredzaam en actief te maken.

Visie
Verbonden zijn met de samenleving door mee te blijven doen is een hele opgave als
je beperkt bent in je mobiliteit. Vanuit de gemeente wordt deze hulpvraag op dit
moment benaderd als een individueel probleem, dat eventueel gecompenseerd kan
worden met een scootmobiel of een vervoersbedrijf die je van a naar b vervoert.
Wij zien dit niet alleen als individueel probleem, maar meer als maatschappelijk
probleem. Een probleem dat we signaleren in de Pijp en Rivierenbuurt waarvan we
vinden dat we daar lokaal en met elkaar ook een oplossing in kunnen bieden. Het
gebruik kunnen blijven maken van lokale voorzieningen in de wijk voorziet in een
verbondenheid met de buurt, wijk en samenleving. Als we dit zo laagdrempelig
mogelijk kunnen organiseren met buurtbewoners onderling dan zorgen we samen
voor een wijk waarin ouderen en mensen met een beperking ook kunnen blijven
meedoen.

Doelstellingen
Nu we een niet weg te denken onderdeel te zijn van de voorzieningen in de buurt en
mindervalide ouderen al geruime tijd weer een vitaal onderdeel zijn van de buurt
werd het tijd om verder te kijken naar de langere termijn. Waar we over 5 jaar willen
staan als stichting HeenenWeer.
Ons streven is om voor die langere termijn een solide organisatie te bouwen met een
financiering die uit verschillende bouwstenen bestaat. Vanuit de gemeente, het
stadsdeel en het buurtinitiatief. Zo maken we het makkelijker voor toekomstige
besturen om de organisatie te laten bestaan.
Onze lange termijnvisie bestaat niet alleen uit een solide financiering maar ook uit
een goed bestuurlijk model en een makkelijk en overzichtelijk plansysteem dat in alle
nieuwe wijkzorggebieden ook uitgerold kan worden.
Ook willen we bijdrage aan het sociaal actief blijven van onze doelgroep ook als er
medische problemen optreden.
Daar hebben we in 2020 een begin mee gemaakt.
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Doelrealisatie
Activiteiten
In 2020 hebben we vol ingezet op het een plek geven van de HeenenWeer in het
vervoersaanbod van de gemeente Amsterdam. Vanwege de pandemie konden we
geen HeenenWeer dienst verlenen maar wel vanaf juni weer in gesprek gaan met de
centrale stad en de stadsdelen. In januari had de directeur sociaal Duco Stuurman
met Gerben Menke een werkbezoek gebracht aan de HeenenWeer. Naar aanleiding
van dit bezoek zouden zij kijken of zij het effect van de HeenenWeer konden
terugzien in de AOV cijfers voor ons wijkzorggebied. Dit bleek inderdaad het geval te
zijn. Vanaf juni hebben we in verschillende (digitale) gesprekken samen met Gerben
Menke en de projectleider doelgroepenvervoer gekeken hoe we de HeenenWeer
hier een plek in konden geven. Dit heeft geresulteerd in een pilotplan voor stadsdeel
Centrum en stadsdeel Zuid. In dit plan doen we een pilot van ongeveer 2 jaar in vijf
wijkzorggebieden in de stad. N.a.v. de bevindingen in de pilot kan dan verder
gekeken worden naar een structurele plaats voor de HeenenWeer in het
vervoersaanbod in Amsterdam. De pilot wordt meegenomen in de integrale
vervoersvisie die geschreven wordt voor de gemeente en die in het eerste kwartaal
2021 besproken wordt. De financiering van de pilot moet uit het SMF fonds komen,
hier moeten de wethouders Vervoer en Zorg over beslissen. Voor deze pilot hebben
we een pilotplan geschreven en een presentatie en een draaiboek gemaakt zodat de
vier nieuwe stichtingen meteen aan de slag zouden kunnen.
Ook hebben we het initiatief van een bewoner uit Oud Zuid gesteund die een
aanvraag voor een buurtbudget had ingediend en ook heeft gewonnen. Dit om een
start te maken met een HeenenWeer in Oud Zuid.
En we zijn in gesprek geweest met de wethouder vervoer van Amstelveen. We
hebben een presentatie gegeven en gesproken over een HeenenWeer initiatief voor
Amstelveen.
Om de mogelijkheden te onderzoeken om toch weer coronaproof met de kleine
autootjes te kunnen rijden hebben we een verzoek ingediend bij het innovatielab
van de TU Eindhoven. Met hen hebben we verschillende gesprekken gevoerd en dit
zal zich in 2021 verder ontwikkelen.
En we hebben een werkbezoek gebracht aan de Bannehopper in Amsterdam Noord
omdat ze daar met een grotere auto reden om te zien of dit voor ons ook een optie
was. Deze optie hebben we later verder onderzocht en financiering voor
aangevraagd.

Doelgroep
Bewegen door de wijken
De eerste twee maanden van 2020 waren we bezig om in gesprek te raken met de
huisartsen in de Pijp/Rivierenbuurt. We zouden een presentatie houden op het
huisartsen overleg met als doel met hen te overleggen welke rol de HeenenWeer
kon spelen in het ook sociaal actief blijven. Wat we constateerden bij onze
doelgroep is dat als er een medisch probleem was de focus lag op herstel en
revalidatie. Met de gedachte ‘dat bridgeclubje komt later wel weer’. Maar dat ‘komt
wel weer’ vaak niet gebeurde. Daarom wilden wij de focus verbreden naar ook het
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sociaal actief blijven en hiervoor de
HeenenWeer in te zetten. Zodat mensen
sneller herstellen en deel blijven uitmaken
van hun omgeving. Natuurlijk werden we
half maart ingehaald door de pandemie en
is dit allemaal niet doorgegaan. Gedurende
de rest van het jaar zijn we in contact
gebleven met onze klanten. We zijn
telefonisch bereikbaar gebleven voor een
praatje en voor bijvoorbeeld hulp bij de
boodschappen. Ook hebben we alle
klanten een brief gestuurd, een kaart en
aan het eind van het jaar een plantje
gebracht. Dat werd zeer op prijs gesteld.

Samenwerking (lokale) partners
Aan het eind van 2019 hebben we 20 uur samenwerking cadeau
gekregen van een adviesbureau in duurzame oplossingen Faraday
Keys. In 2020 hebben we een brainstormsessie op hun kantoor
gehad om de mogelijkheden te verkennen waar zij zouden kunnen
helpen. We waren erg geïnspireerd door deze bijeenkomst die op
10 maart was maar een paar dagen later gingen we op slot. Wel
hebben we het aan het einde van het jaar nog opgepakt en
hebben ze ons geholpen met het vinden van sponsoren voor ons
nieuwe autootje.

We zijn in contact gebleven met het AOC en met Puur Zuid, waar we ook onze hulp
hebben aangeboden voor het rondbrengen van de maaltijden. Ook zijn we aan het
einde van het jaar weer in gesprek gegaan met d ’Oude Raai voor het parkeren van
ons autootje.

Vrijwilligers
Eind januari hebben we afscheid genomen van onze coördinator voor de planners.
Hij ging voor een betaalde baan. Daardoor zaten we begin maart nog in de
overdracht van het bijhouden van het boekingssysteem. Vanwege de pandemie is dit
ook stil komen te liggen. En ook de presentatie van het eventuele nieuwe systeem
kon niet doorgaan. Nadat we gestopt zijn met rijden hebben we al snel een licentie
voor Zoom aangeschaft om toch met iedereen in contact te kunnen blijven. Het
overlijden van Nico van Warmerdam was natuurlijk een grote schok voor alle
vrijwilligers die bijna allemaal in een risicogroep vallen. We hebben regelmatig
digitaal contact gehad en in juli nog een fysieke bijeenkomst op anderhalve meter
waarin we ook met ons allen even stil konden staan bij Nico en nog afscheid konden
nemen van Arjen. Ondanks de fysieke afstand is het gelukt om alle vrijwilligers te
behouden en iedereen is blij als we weer kunnen rijden.
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Trainingen
In 2020 zijn er geen trainingen geweest.

Communicatie met belanghebbenden
Intern
Onze communicatie met onze sponsoren en donateurs doen we zoveel mogelijk
door persoonlijk bezoek en een attentie aan het einde van het jaar. Dit jaar hebben
we alle sponsoren en donateurs een prachtige plant gebracht aan het eind van het
jaar.

Media
Gezien de pandemie hebben we in 2020 geen media-aandacht gehad. Wel hebben
we aan het eind van het jaar acties ondernomen om begin 2021 met de start van ons
nieuwe autootje weer aandacht te krijgen.

Privacy
In 2020 zijn er geen privacy items geweest.

Financiën
Doelrealisatie
2020 was ook voor ons financieel gezien een moeilijk jaar. Vanwege het stoppen van
de dienst in Maart hadden we minimale inkomsten uit de ritten. Gelukkig konden we
de leasecontracten van de auto’s
opzeggen, dit kostte ons
weliswaar een boete van drie
maanden lease, maar hiermee
bleef het verlies toch nog beperkt.
Verschillende andere kosten zijn
natuurlijk gewoon doorgegaan
zoals administratieve kosten en
communicatiekosten. Hier
stonden geen verdere inkomsten
tegenover waardoor we onze
reserves hebben moeten
aanspreken. Begin van het jaar
hebben we nog een sponsoractie
gedaan bij de
fysiotherapiepraktijken in ons
gebied en daar waren er een
aantal die ons wilden sponsoren.
Echter door de pandemie hadden
zij zelf lange tijd geen inkomsten
waardoor dit niet doorgegaan is.
Tegen het einde van het jaar
hebben we de mogelijkheid onderzocht van een ‘coronaproof autootje’. Vanwege de
grote financiële risico’s die hieraan verbonden waren hebben we een drietal fondsen
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(het Postcodeloterij Buurtfonds, het fonds voor Zuid en het RCOAK) aangeschreven
met het verzoek voor een bijdrage. Hierdoor hebben we de benodigde €12.000,- bij
elkaar gebracht om in 2021 dit autootje voor 1 jaar te kunnen leasen.

Donaties
De donaties voor 2020 van onze ‘vrienden van’ zijn allemaal doorgegaan. De
donaties van onze sponsoren Jumbo en Puur Zuid zijn in 2020 helaas niet
doorgegaan. Bij Jumbo vanwege een wisseling in het management en bij Puur Zuid
vanwege de pandemie.

Plan voor 2021
Het plan is om in 2021 door te gaan met de gesprekken met de gemeente en de
stadsdelen voor een deel financiering. Tegelijk gaan we aan de slag om nieuwe
sponsoren te zoeken.

Risico’s en onzekerheden
Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe 2021 eruit gaat zien en wanneer we
weer volledig kunnen rijden. Daarmee ook hoeveel inkomsten we zullen hebben in
2021. Ook de effecten op de ondernemers zijn groot en dat maakt de mogelijkheden
tot sponsoring lastiger. Wellicht zal dit een aantal jaren stilstaan of minder prioriteit
hebben bij bedrijven. Tegelijk is het beslistraject voor de financiering van de pilot van
het fonds erg lang en onzeker. Dat maakt dat we goed moeten afwegen wat we in
2021 financieel kunnen doen.
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Governance
Bestuur
Het bestuur bestond in 2019 uit twee personen en 1 vacature:
Titia van Grol, voorzitter
Mia Bouwhuis, penningmeester/secretaris
Vacature
Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting en bestaat uit tenminste drie
bestuurders. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. Het
voornemen is om dit in de statuten te wijzigen zodat ook de Raad van Toezicht
bestuurders kan benoemen bij ontstentenis van het bestuur. Het hele jaar 2020
hebben we een vacature gehad die in praktijk moeilijk blijkt in te vullen. Wel hebben
we in Marjan Stomph een ambassadeur gevonden voor de HeenenWeer met name
in de Rivierenbuurt. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en
penningmeester. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. Ingeval
van 1 of meer vacatures binnen het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Raad van Toezicht
De Stichting kent een Raad van Toezicht van tenminste 2 natuurlijke personen. De
Raad van Toezicht heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van het bestuur
en op de algemene gang van zaken in de Stichting.
De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd en ontslagen door de Raad van
Toezicht. In vacatures moet zo snel mogelijk worden voorzien. Eind december heeft
Egbert de Vries afscheid genomen van de Raad van Toezicht omdat hij wethouder
vervoer van de gemeente Amsterdam werd. Marijn van Ballegooien is nu tijdelijk
voorzitter.
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Verslag Raad van Toezicht stichting Heen en Weer 2020
Inleiding
De Raad van Toezicht stichting Heen en Weer houdt Toezicht op het bestuur van de stichting Heen en
Weer. Met dit verslag legt de Raad van Toezicht verantwoording af over het uitgeoefende Toezicht in
2020.
De Raad van Toezicht is steeds zo samengesteld, dat de leden ervan ten opzichte van elkaar en van
het bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De samenstelling van de Raad van Toezicht
was in 2020 constant. Egbert de Vries, voorzitter van de Raad in 2020, is sinds de start van heen en
Weer in 2017 betrokken bij de RvT. De Vries heeft afscheid genomen van de RvT in januari 2021
omdat het lidmaatschap onverenigbaar is met zijn benoeming tot Wethouder Verkeer en Vervoer van
de gemeente Amsterdam. De leden Theo Dohle en Marijn van Ballengooijen zijn eind 2018 in de Raad
aangetreden. Beiden waren eerder bij de stichting betrokken, Dohle als externe Raadgever op het
gebied van communicatie en Van Ballegooijen door zijn positie als stadsdeelbestuurder in Amsterdam
Zuid.
Overleg Raad van Toezicht en bestuur
De Raad van Toezicht heeft in algemene zin Toezicht gehouden op de ontwikkeling in de stichting
heen en weer en de financiële huishouding. Een aantal belangrijke onderwerpen worden hieronder
toegelicht.
De RvT en het bestuur zijn in 2020 twee keer formeel elkaar gekomen, op 12 mei en op 10 november.
Daarnaast is er op 23 september een open bijpraat-gesprek van bestuur en RvT gehouden. De RvT
heeft geen vergadering gehouden zonder aanwezigheid van het bestuur. Het bestuur heeft de Raad
van Toezicht steeds op de hoogte gehouden van de relevante ontwikkelingen.
De Raad heeft het bestuur positief geadviseerd over de jaarrekening en het jaarverslag van 2019.
Begin 2020 is de coronapandemie uitgebroken waarna de stichting Heen en Weer het vervoer heeft
stilgelegd. De RvT heeft met het bestuur gesproken over het stilleggen van de ritten en het opzeggen
van de leasecontracten voor de voertuigen. Omdat het verloop van de pandemie onvoorspelbaar was
heeft het bestuur heeft voor het jaarplan 2021 verschillende scenario’s met de RvT doorgenomen. Dit
heeft uiteindelijk geleid tot de keus om met een 4-persoonsvoertuig ritten te gaan uitvoeren tijdens
een periode van de pandemie. Andere onderwerpen waar de RvT in 2020 met het bestuur over heeft
gesproken zijn onder meer het boekingssysteem, de huisvesting, de proef in Zuid en de contacten met
de gemeente Amsterdam over de gemeentelijke vervoersvisie.
Contacten met de deelnemers en drivers
Op 8 juli organiseerde het bestuur een bijeenkomst met vrijwilligers waarbij leden van de RvT
aanwezig waren. De RvT ziet dat het bestuur gedurende het coronajaar veel aandacht heeft besteed
aan contact houden met vrijwilligers en heeft de indruk is dat de vrijwilligers dat zeer waarderen.
Commissies van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft in 2020 geen commissies ingesteld.
Functioneren van de Raad van Toezicht
Voor 2020 was een evaluatie gepland van het eigen functioneren maar deze is in het bijzondere
coronajaar niet tot stand gekomen. De evaluatie is nu gepland voor eind 2021 of begin 2022. Na het
vertrek van dhr. De Vries uit de RvT is de RvT op zoek naar een derde lid. Het bestuur is gevraagd mee
te denken over een kandidaat. Tot de vacature is vervuld is dhr Van Ballegooijen tijdelijk voorzitter.
Tot slot
De Raad van Toezicht dankt het bestuur en alle overige vrijwilligers voor al hun inzet in dit voor veel
personen moeilijke jaar. Door de ritten grotendeels stil te leggen heeft het bestuur daadkrachtig en
moedig ingegrepen. De RvT heeft daar buitengewoon veel bewondering voor. Bij dit schrijven zijn de
ritten inmiddels weer deels hervat en is het bestuur bezig om de activiteiten waar mogelijk weer op te
zetten.
Juni 2021
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Jaarplan 2021
Vanwege de onzekerheid die er nog steeds is rondom het verloop van de pandemie
en de maatregelen hebben we voor 2021 gekozen om te werken met 3 scenario’s.
Zodra er meer duidelijkheid is kunnen we invulling gaan geven aan deze scenario’s.

Scenario 1
We kiezen ervoor om 1 jaar een aangepast voertuig in te zetten. Dit wordt een
golfkarretje zoals bovenstaande foto. Hier kan een scherm tussen de chauffeur en de
passagier en ook nog een scherm tussen de twee passagiers achterin. We zouden
dan vanaf eind januari een aantal ritten kunnen doen. En ook wijkzorggebied Oud
Zuid zou met zo’n aangepast voertuig kunnen beginnen. Voor deze optie hebben we
bij meerdere fondsen in november een aanvraag gedaan om de kosten voor dit extra
voertuig te dekken. We hebben van verschillende fondsen een bijdrage gekregen en
hebben het voertuig besteld zodat we zodra het kan weer gaan rijden.
De voordelen zijn:
• Onze deelnemers kunnen in ieder geval naar de fysio, huisarts of tandarts en
zelf boodschappen doen.
• We kunnen thuiswonende ouderen in onze wijk naar de vaccinatieplek
brengen als dit nodig is.
• De HeenenWeer blijft zichtbaar in het straatbeeld.
• Oud Zuid kan rustig aan beginnen en toch opstarten.
De nadelen zijn:
• Het is een kostbare oplossing. Dus aparte financiering hiervan is een
voorwaarde.
• Het is een kentekenvoertuig dus hij moet op de weg rijden en parkeren.
• We moeten een parkeervergunning hebben.
• Cliënten moeten naar de weg kunnen lopen of de vrijwilligers moeten meer
ondersteuning bieden.
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•

We zullen extra Corona maatregelen moeten invoeren zoals mondkapjes,
desinfecteren van de handvaten etc.

Scenario 2
We hebben een aanvraag gedaan bij het Innovatielab van de TU Eindhoven of zij ons
zouden kunnen helpen met een Coronaproof oplossing voor onze Canta’s. Zij komen
binnenkort met een projectvoorstel. Afhankelijk van een eventuele oplossing kunnen
we dan onze eigen voertuigen weer inzetten en kunnen de andere wijkzorggebieden
hier ook gebruik van maken.

Scenario 3
De vaccinatiestrategie loopt zodanig voorspoedig dat we in het voorjaar weer met
onze eigen voertuigen kunnen rijden eventueel met een scherm en open ramen.
Omdat de voertuigen een lange levertijd hebben richten wij ons op juni 2021. We
hopen dan weer met drie eigen voertuigen te kunnen rijden plus de meerpersoons
golfauto.

Vrijwilligers
Ondanks de huidige situatie hebben we nog 29 vrijwilligers. We hebben in 2020
steeds contact gehouden met alle vrijwilligers. Zodra we weer kunnen rijden worden
zij ook weer actief. Van de huidige vrijwilligers zijn er ongeveer 10 die al in onze
‘Coronaproof’ auto willen beginnen en ook alle boekers willen gelukkig weer
beginnen zodra het kan. Voorlopig zullen die vanuit huis moeten werken. Het is van
belang dat we dan onze vrijwilligers weer een opfriscursus geven.

Financiën
In het jaar 2020 zijn er weinig inkomsten geweest. We hebben dit bij de gemeente
neergelegd en die kijken naar manieren om ons daarin te ondersteunen zodat we in
2021 weer financieel gezond kunnen starten. Vooralsnog gaan we ervan uit dat we
nog steeds kunnen rekenen op de financiële bijdrage van onze vrienden.

Samenwerking lokale partners
Zodra we weer van start kunnen pakken we de samenwerking weer actief op. In de
tussentijd houden we (digitaal) contact met onze partners. We kunnen weer terecht
in het Buurtgebouw Henrick de Keijser maar blijven nog steeds uitkijken naar eigen
kantoorruimte. In 2021 zal D’ Oude Raai weer bewoond worden en kunnen we onze
auto’s daar parkeren.
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Jaarrekening

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Balans per 31 december 2020
Staat van baten en lasten over 2020
Toelichting op de jaarrekening
Toelichting op de balans per 31 december 2020
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020
Overige toelichtingen
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1.

BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)
ACTIVA

Ref.

31 december 2020
€

€

31 december 2019
€

€

Vaste activa
Computers

(4.1)

4.289

-

(4.2)
(4.3)

750
31.820

750
40.117

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

32.570

40.867

36.859

40.867
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PASSIVA

Ref.

Reserves en fondsen
Continuïteitsreserve
Overige reserve

(4.4)

Bestemmingsfonds

Kortlopende schulden

31 december 2020
€

€

12.270
17.839

(4.4)

31 december 2019
€

€

11.040
22.529
30.109

33.569

5.000

5.000

35.109

38.569

1.750

2.298

36.859

40.867
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2.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020
Werkelijk 2020
Ref.

Baten van Particulieren
Baten van andere
organisaties zonder
winststreven
Baten van subsidies van
overheden

Begroot 2020

Werkelijk 2019

€

€

€

(5.2)

6.506

6.000

5.900

(5.3)

6.000

7.000

7.410

(5.4)

-

5.000

5.500

11.956

18.000

18.810

500

5.000

5.200

13.006

23.000

24.010

Som van de geworven baten
Baten als tegenprestatie
voor de levering van product (5.5)
Som van de baten
Lasten:
Besteed aan doelstellingen

(5.6)

12.420

18.000

18.341

Kosten beheer en
administratie

(5.7)

4.046

5.000

5.764

Som van de lasten

16.466

23.000

24.105

Saldo van baten en
lasten

-3.460

-

-95

1.230
-4.690
-3.460

-

-24.707
19.612
5.000
-95

Bestemming saldo van
baten en lasten:
Toevoeging /
onttrekking aan:
- Continuïteitsreserve
- Overige reserve
- Bestemmingsfonds
Saldo

-
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3.

TOELICHTING OP DE JAARREKENING

3.1

Algemene toelichting

Activiteiten

De activiteiten van Stichting HeenenWeer, statutair gevestigd te Amsterdam bestaan voornamelijk uit:
Het inzetten van Wijkgerichte hulpmiddelen binnen de Pijp en de Rivierenbuurt te Amsterdam ten behoeve van
ouderen en chronisch zieken, zodat zij economisch en sociaal zelfstandig kunnen blijven functioneren in hun
woonomgeving.

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting HeenenWeer is feitelijk gevestigd op Henriëtte Ronnerplein 50, 1073 KW te Amsterdam en is ingeschreven
bij het handelsregister onder nummer 68510969.
3.2

Algemene grondslagen

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor kleine Fondsenwervende instellingen RJK
C2, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele
waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In
de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de
toelichting.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het
voorgaande jaar.

Leasing

Operationele leasing
Bij de stichting kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de
eigendom verbonden zijn, niet bij de stichting ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele leasing.
Leasebetalingen worden, rekening houdend met ontvangen vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in
de winst-en-verliesrekening over de looptijd van het contract.
3.3

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare
kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere
waardeverminderingen.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief
transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van
de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden
gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening
houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.
3.4

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen baten en de lasten over het jaar. Baten worden
toegekend aan het jaar waarin zij ontvangen zijn of zijn toegezegd. lasten worden toegekend aan het jaar waarop zij
betrekking hebben.

Opbrengstverantwoording
Algemeen
Onder baten wordt verstaan de baten uit hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten
Verlenen van diensten
De ontvangen bijdragen voor de verleende diensten betreft slechts een symbolische bijdrage en is niet kostendekkend
voor de activiteiten. Deze worden daarom niet als baten verantwoord, maar direct in mindering gebracht op de
betreffende kosten.

Lasten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Besteed aan doelstelling
Dit betreffen kosten die direct aan de activiteiten toe te kennen zijn.
Kosten beheer en administratie
Dit betreffen kosten die gemaakt zijn voor de (interne) beheersing van de organisatie en administratievoering.
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4.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

4.1

Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa in 2020 is als volgt:
Computers
€

Stand per 31 december 2019
Verkrijgingsprijzen
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

-

Mutaties boekjaar

Investeringen
Afschrijvingen
Saldo mutaties boekjaar

4.399
-110
4.289

Stand per 31 december 2020
Verkrijgingsprijzen
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

4.399
-110
4.289

Afschrijvingspercentages

4.2

20%

Overige vorderingen (kortlopend)
Alle kortlopende vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan één jaar.
De overige kortlopende vorderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
31 december
2020

Borg Vervoersmiddelen

4.3

31 december
2019
€

€

750
750

750
750

Liquide middelen
De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking van de stichting.
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4.4

Reserves en fondsen
Stand per 31
december 2019
€
Continuïteitsreserve
Overige reserves
Bestemmingsfonds

11.040
22.529
5.000
38.569

Resultaat
boekjaar

Toevoeging /
onttrekking
€

€

Stand per 31
december 2020
€

-

1.230
-4.690
3.460
-

12.270
17.839
5.000
35.109

-3.460
-3.460

Continuïteitsreserve

Voor 1 vervoermiddel is in januari een leaseovereenkomst afgesloten voor 1 jaar. Het bestuur heeft besloten om een
continuïteitsreserve aan te houden voor leaseverplichting voor het komende jaar. Zijnde € 12.270.

Bestemmingsfonds

Bestemmingsfonds betreft een gift waaraan door de gever een bestemming is meegegeven.
Deze gift is bestemd voor de overgang naar elektrische vervoermiddelen. Dit zal in 2021 in gang gezet worden.
4.5

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa
Eind 2020 waren er nog geen verplichtingen uit hoofde van operationele leasing voor vervoermiddelen.
In januari 2021 is en leasecontract afgesloten voor 1 vervoermiddelen voor € 12.270 per jaar.
De het contract heeft een looptijd van 1 jaar.
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5.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

5.1

Analyse verschillen begroting 2020 en werkelijke cijfers
De verschillen tussen de begroting 2020 en de werkelijke cijfers zijn te verklaren door de gevolgen van Covid-19.
De lockdowns en andere maatregelen hebben grote invloed gehad op de activiteiten van de stichting.

5.2

Baten van Particulieren
Dit betreffen donaties en giften van particulieren waar geen prestatie tegenover staat.

5.3

Baten van andere organisaties zonder winststreven
Dit betreffen donaties en giften van andere stichtingen waar geen prestatie tegenover staat.

5.4

Baten van subsidies van overheden
Dit betroffen ontvangen subsidies van lokale overheden en hadden allen een incidenteel karakter.
Aan de ontvangen subsidies waren geen specifieke voorwaarden of bestedingsvoorschriften gekoppeld, anders dan
dat de besteding binnen de doelstelling valt.

5.5

Baten als tegenprestatie voor levering van producten en /of diensten
Dit betreffen ontvangen vergoedingen, waarvoor een tegenprestatie geleverd wordt doormiddel van het plaatsen van
het logo van de sponsor op de auto's.

5.6

Besteed aan doelstelling

Kosten vervoersmiddelen
Ontvangen bijdragen ritjes
Onkosten vrijwilligers
5.7

Kosten beheer en administratie

Accountants- en administratiekosten
Afschrijvingskosten
Kennismaking en informatie voor doelgroep
Bestuurs- en organisatiekosten

2020

2019
€

€

12.851
-2.534
2.103
12.420

24.589
-7.818
1.570
18.341

2020

2019
€

€

2.287
110
1.649
4.046

2.287
2.239
1.238
5.764

23

Stichting HeenenWeer, Amsterdam
6.

OVERIGE TOELICHTINGEN

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.

Effecten Covid-19

Sinds begin 2020 heerst het Coronavirus (Covid-19) in Nederland. Als gevolg hiervan zijn in 2020 de activiteiten (het
vervoeren van ouderen en hulpbehoevenden) van de stichting stil komen te liggen.
Het bestuur heeft daarom in 2020 de lopende leasecontracten afgekocht.
In de loop van 2021 hoopt het bestuurd de activiteiten weer op te kunnen pakken. Het bestuur verwacht bij
hervatting van de activiteiten ook de inkomsten weer op gang te kunnen krijgen. De Stichting heeft nog voldoende
reserves om haar activiteiten weer op te kunnen starten zodra dit mogelijk is en er zijn geen redenen om aan te
nemen dat er continuiteits- en liquiditeitsproblemen zullen ontstaan.
Ondertekening jaarrekening
Amsterdam,
Stichting HeenenWeer

............................................................

mevrouw T. van Grol
(Voorzitter)

............................................................

mevrouw E.M.W Bouwhuis
(Penningmeester)
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Bijlage 1
Leden Raad van Toezicht
Dr. E.J. (Egbert) de Vries
T. (Theo) Dohle
Dr. M.B. (Marijn) van Ballengooijen

Voorzitter
lid
lid

april 2017
1ste termijn
januari 2018 ¨
januari 2018 ¨

Bijlage 2
Overzicht nevenfuncties leden van het bestuur van Heen en Weer (status 31.12.20)
Titia van Grol
Geen
Mia Bouwhuis
Geen

Bijlage 3
Overzicht nevenfuncties leden van de Raad van Toezicht Heen en Weer (status
31.12.2020)
Dr. E.J. (Egbert) de Vries
Hoofdfunctie:
1. directeur van de Amsterdamse federatie van Woningcorporaties (bezoldigd)
Nevenfuncties:
1. lid van de Raad van Commissarissen Woningcorporatie Velison Wonen te
Velsen (bezoldigd)
2. lid van het Algemeen Bestuur van het waterschap Amstel Gooi en Vecht
(bezoldigd)
3. lid van de ledenraad van de VU Vereniging (onbezoldigd)
4. lid van de diakonie van de Oranjekerk, wijkgemeente van de Protestantse
Kerk Amsterdam (onbezoldigd)
5. vrijwilliger bij de stichting Art Zuid (onbezoldigd)
6. voorzitter van het bestuur van de Stichting Steun Banning Vereniging
(onbezoldigd)
T. (Theo) Dohle
Hoofdfunctie:
1. Bestuurder De Wijde Blik B.V.
Nevenfuncties:
1. Bestuurder Ruimtemaken B.V.
2. Bestuurder DWB Beheer BV
3. Voorzitter initiatiefgroep MeeraanRijnhaven in Alphen ad Rijn (onbezoldigd)
Dr. W. M. (Marijn) van Ballegooijen
Hoofdfunctie:
1. wethouder van de gemeente Amstelveen (bezoldigd).
Nevenfuncties:
1 Lid van het bestuur van stichting dialoog in actie (onbezoldigd)
2 Voorzitter van de Vrijwilligersacademie Amsterdam (onbezoldigd)
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