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1. ALGEMEEN

1.1 Oprichting

De Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland is op 1. juli L993 opgericht en heeft haar zetel in de

Gemeente Venray.

1.2 Doel

Het bevorderen en realiseren van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van verstandelijk

gehandicapten en het verlenen van financiële steun aan personen en instellingen die zich bezig

houden met het verlenen van zorg aan verstandelijk gehandicapten.

1.3 ANBI Regeling

De stichting is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI)

lnternetadres ANBI : www.nieuwspraeland.nl

KVK nummer:41064284

RSIN nummer/ fiscaal nummer ANBI : 804348297

1.4 Samenstelling van het bestuur per 31-12-2018

Drs.H.J.Nieuwenhuizen (voorzitter)

G.C.J. Heerkens-Brunschot ( secretaris )

M.J. Wisznievski ( penningmeester )

Drs. J.G.P. Nauts

ln het verslagjaar heeft de heer Mes de werkzaamheden van penningmeester neergelegd. Het

bestuur is de penningmeester veel dank verschuldigd voor zijn inspanningen, bestuurlijke

collegialiteit en de bereikte resultaten voor de stichting. Na een periode van waarneming door de

heer Nieuwenhuizen heeft mevrouw Wisznievski de taak van penningmeester eind 20L8

overgenomen.
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2. BESTUURSVERSLAG

2.1 Doelstelling Stichting Vrienden van N¡euw Spraeland

ln Nederland hebben ongeveer 2,2 miljoen mensen een verstandelijke beperking. Van deze groep

heeft 30 tot 50% van de mensen psych¡sche klachten. Toch is wetenschappelijk onderzoek naar zorg

voor mensen met een verstandelijke beperking en psychische en/of gedragsproblematiek schaars. De

Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland heeft zich ten doel gesteld om wetenschappelijk onderzoek

op dit terrein te stimuleren middels een financiële ondersteuning aan personen en instellingen.

De hierboven vermelde operationele doelstelling is door het bestuur rechtstreeks afgeleid van de

statuten:

"De Stichting heeft ten doel: het bevorderen en realiseren von wetenschoppelijk onderzoek en

mogelijk realiseren von een wetenschoppelijk onderzoeksinstituut betreffende verstandel¡jk

gehandicapten.

De stichting heeft voorts ten doel het bevorderen von kennis over de kwoliteit van medische,

paromedische en ondere vormen von behondeling, begeleiding, verpleging, verzorging en leef-en

woonomgeving, alles zowel residentieel ols ombulont, von verstandelijk gehandicapten.

De stichting stelt zich verder ten doel het verlenen van finonciële steun oon personen en instellingen

die werkzoom zijn op het gebied von wetenschoppelijk onderzoek betreffende de problemotiek, het

Ieven en de ontwikkeling von verstondelijk gehondicopten.

De stichting zol verder goede voorwoqrden bevorderen voor een mootschoppelijk verantwoorde

beroepsuitoefening door allen die werkzaam zijn ten behoeve von de zorg voor verstondeliik

gehondicapten.

De stichting tracht het bevorderen van wetenschoppelijk onderzoek betreffende verstondelijk

gehondicapten en in olle in dit ortikel omschreven doelstellíngen onder meer te verwezenlijken door:

het subsidiëren von fociliteiten voor woon-en leefgemeenschoppen van verstqndelijk gehondicopten,

direct of indirect, ten behoeve von het centrum Nieuw Spraeland; het subsidiëren en het zonodig ter

hand nemen von belongenbehortiging voor verstandelijk gehondicapten in het buitenlond, onder

meer ten behoeve van verstandelijk gehandicopte personen met gedrags- en of psychische

stoornissen."

2.2 Missie

Een betere behandeling voor mensen met verstandelijk handicap die tevens de last ondervinden van

een psychische stoornis of gedragsstoornis. Een betere toekomst voor de mensen die "dubbel pech"

hebben en een groot r¡sico lopen tussen wal en schip te geraken.

2.3 Visie: zaaien en oogsten

De stíchting wil jonge professionals (studenten) middels een scriptieprijs stimuleren om

wetenschappelijk onderzoek te doen ten behoeve van de doelgroep. Daarnaast willen we dat reeds

2



Sticht¡ng Vrienden van Nieuw Spraeland Jaarverslag 2018

beschikbaar wetenschappelijk onderzoek vertaald wordt naar nuttige praktijkproducten voor het

werkveld.

Hiermee leveren wij een bijdrage aan de verbetering van de zorg voor mensen met een

verstandelijke handicap en een psychische stoornis of gedragsstoornis.

2.4 Bestuur, organisatie en governance

Volgens de statuten van Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland bestaat het bestuur van de stichting

uit tenminste drie personen. Het bestuur werkt volgens de ANBI regels. Het bestuur is onbezoldigd

en neemt de gestelde integriteiteisen in acht. Bestuursleden hebben geen nevenfuncties die strijdig

zijn met de belangen van St¡chting Vrienden van Nieuw Spraeland.

De stichting kent geen toezichthouders, noch een raad van advies. Bij de stichting waren in 2018

evenals in voorgaande jaren geen werknemers in díenst.

2.5 Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert indien het nodig is, doch minstens één keer per jaar i.v.m. het vaststellen van

de financiële jaarstukken. ln het verslagjaar is door het bestuur driemaal vergaderd.

Op 25 januari 2018 heeft te Venray de bestuursvergadering plaatsgevonden. Tijdens deze

vergadering is de concept jaarrekening201-T doorgenomen en vastgesteld. Afgesproken werd dat de

penningmeester de jaarrekening voorlegt aan de accountant en aansluitend, aangevuld met de

beoordelingsverklaring van de accountant, aanbiedt ter publicering op de website van de stichting

httos://nie land.nl en tevens bij het Kenniscentrum Filantropie

https://www.kennisbankfila ntropie.nll en op de Goede Doelen porta I van www.Geef.nl

Tijdens de januari vergadering is tevens gesproken over de financiêle stand van zaken en het

toekomstig beheer van de beleggingsportefeuille. De effectenportefeuille van de stichting wordt

zelfstandig beheerd op basis van "execution only". Door het vertrek van de penningmeester en het

feit dat een opvolger met voldoende kennis op dit gebied niet gevonden kan worden is deze formule

niet meer mogelijk. De gedachten van het bestuur gaan uit om het beheer uit te besteden op basis

van Vermogensbeheer.

ln dit geval wordt de huidige effectenportefeuille liquide gemaakt en het aldus vrijgemaakte

geldbedrag ingebracht in de nieuwe formule bij één van de banken. De offertes tonen een min of

meer dezelfde standaard portefeuille. Het bestuur is er zich van bewust dit met kosten gepaard zal

gaan, maar acht het niet verantwoord door te gaan op "execution only" basis omdat de kennis om

dit verantwoord uit te voeren niet binnen het bestuur aanwezig is.

Kostentechnisch is de aanbieding "Beheerd beleggen " van de Rabo bank voor de stichting de beste

keuze. Op basis van het beleggersprofiel van de stichting kiezen wij daarbij voor de variant: neutraal

De penningmeester en voorzitter wíkkelen dit af bij de Rabobank kantoor Horst, Venray.
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Het bestuur is de penningmeester veel dank verschuldigd voor zijn inspanningen, bestuurlijke

collegialiteit en de bereikte resultaten voor de stichting. De voorzitter neemt tijdelijk de taken van de

penningmeester over en de zoektocht naar de opvolging van de penningmeester wordt voortgezet.

ln deze vergadering is tevens gesproken over het bestedingsbeleid. Op 1"4 november 2OL7 heeft met

een delegatie van het bestuur een gesprek plaatsgevonden met prof. dr. Petri Embregts. Zij is als

hoogleraar verbonden aan de Academische werkplaats Leven met een verstandelijke beperking

(AWVB, Tranzo, Tilburg University). Tijdens deze afspraak is teruggekeken op de vierde uitreiking van

de Anton Doðen Scriptieprijs en vooruitgeblikt op de uitreiking in 2019. Daarnaast hebben we

stilgestaan bij de stand van zaken m.b.t. het praktijkproduct van 2016 en suggesties gevraagd voor

een praktijkproduct van 201-8. Suggesties worden in een volgende bestuursvergadering ingebracht.

Op 3 mei 2018 heeft te Dongen een bestuursvergadering plaatsgevonden Tijdens de vergadering is

besproken dat de effectenportefeuille van de stichting inmiddels is overgezet naar een portefeuille

'beheerd beleggen actief' met een neutraal profiel van de Rabobank. De eerste resultaten met

toelichting van de bank worden doorgenomen.

Op 25 mei 2018 treedt de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking.

Ook als kleine goede doelen organisatie krijgen we hiermee te maken. De stichting heeft een AVG

nulmeting gedaan. Hieruit blijkt dat het opstellen van een verwerkingsregeling niet van toepassing is

voor onze Stichting. Deze regelt namelijk de verantwoordelijkheden bij de verwerking van

persoonsgegevens als je voor de verwerking een derde partij inschakelt (n.v.t.). Via de sector

schaffen we een format voor het privacy protocol aan vullen dit aan voor publicering op onze

website. Daarnaast maakt de stichting gebruik van de online donatiemodule van Geef.nl. Zij geven in

een bericht aan dat zij inmiddels tOO% AVG/GDPR gereed zijn, waarmee we als stichting tijdig en

volledig voldoet aan de AVG.

Prof Petri Embregts heeft volgens afspraak een voorstel ingebracht voor de ontwikkeling van een

praktijkproduct in 2018. Het betreft een voorstel dat zich richt op familienetwerken. Het product

brengt op een systematische wijze de ondersteuning in famílienetwerken van mensen met een lichte

verstandelijke beperking en een eventuele bijkomende psychische stoornis of gedragsstoornis in

kaart. Het product draagt bij aan participatie en inclusie van mensen met een verstandelijke

beperking en valt daarmee binnen de scope van de Stichting. Om de hoogte van de bijdrage te

expliciteren zal de Stichting vragen naar een begroting.

Op 27 september 2018 heeft te Den Bosch een bestuursvergadering plaatsgevonden. Tijdens deze

vergadering kon de nieuwe penningmeester verwelkomd worden: mevr. Marieke Wisznievski.

Mevrouw Wisznievski werkt als controller binnen Dichterbij STEVIG, rechtsvoorganger van Nieuw

Spraeland en neemt de rol van penningmeester graag over.

De financiële stand van zaken en beheer van de beleggingsportefeuille met de toelichtingen van de

Rabobank werden besproken.

Voor het bestedingsbeleid werkt de stichting samen met de Academische Werkplaats Leven met een

verstandelijke beperking (AWVB). ledere twee jaar wordt tijdens het symposium van de AWVB, de

Anton DoSen scriptieprijs uitgereikt aan de auteur van het meest vernieuwende masterscriptie op

het gebied van onderzoek bij de SGLVG doelgroep. Het andere jaar stimuleert de Stichting een

praktijkproduct voor deze doelgroep. Voor 2018 is gekozen voor het praktijkproduct Familie & Zo,
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een app die op een systematische wijze de ondersteuning in familienetwerken van mensen met een

lichte verstandelijke beperking en een eventuele bijkomende psychische stoornis of gedragsstoornis

in kaart brengt en op deze manier bijdraagt aan participatie en inclusie van mensen met een

verstandelijke beperking (promotie Sanne Giesbers). Het bedrag wat de Stichting vrijmaakt voor de

ontwikkeling van bovengenoemde app bedraagt €10.000. Het praktijkproduct wordt in 2019

voorafgaand aan de promotieplechtigheid tijdens een studieochtend gepresenteerd.

2.6 Vergoedingen

Het bestuur verricht haar werkzaamheden geheel Pro Deo. Evenmin worden reis- of andere

vergoedingen aan de bestuursleden verstrekt. De vergaderkosten komen voor rekening van de

stichting.

2.7 Beleidsplan

ln het verslagjaar is gewerkt met het beleidsplan voor de periode 2017-2020. Gekozen is voor een

compact meerjarig beleidsplan dat waar nodig van jaar tot jaar door het bestuur zal worden

geactualiseerd en bijgesteld. Zo ontstaat een dynamisch document dat een lange termijn richtsnoer

biedt voor beleid en activlteiten van de stichting.

Het beleidsplan is gepubliceerd op de website van de stichting www.nieuwspraeland.nl , bij het

Kenniscentrum Filantropie:http://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/vrienden-van-nieuw-

spraeland en op de portalvan Geef.nl https://www.geef.nllnl/doel/vrienden-van-nieuw-

spraeland/anbi

2.8 Doelrealisatie

Zoals in paragraaf 2.3 verwoord, werkt de stichting langs twee wegen aan realisatie van de

doelstellingen. Enerzijds door jonge professionals (studenten) te stimuleren wetenschappelijk

onderzoek te doen ten behoeve van de doelgroep. Anderzijds door er voor te zorgen dat het

werkveld in de praktijk gebruik kan maken van de resultaten van reeds gerealiseerd wetenschappelijk

onderzoek.

2.8.1 De Anton Do5en Scriptieprijs

De Anton Do5en Scriptieprijs is in 2017 voor de vierde keer uitgereikt aan de auteur van de meest

vernieuwende masterscriptie op het gebied van onderzoek bij mensen met een verstandelijke

beperking met psychopathologie en/of gedragsproblemen. De prijs is verbonden aan de leerstoelvan

Prof. dr. Petri Embregts en ingesteld door de stichting in samenwerking met de Schoolof Socialand

Behavioral Sciences van Tilburg University en STEVIG, onderdeel van Díchterbij. De prijs wordt iedere

2 jaar uitgereikt. Voor de winnaar is een bedrag van 5000 euro beschikbaar gesteld en de

mogelijkheid om de winnende scríptie (in verkorte vorm)te publiceren in het tijdschrift

Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk.

ln 20L7 is Jolien Rheiter is met haar scriptie vanuit de Open Universiteit over de seksuele

ontwikkeling ven mensen met een verstandelijke beperking tot wínnaar verkozen. Een gedeelde

tweede plaats werd toegekend aan Samantha Roetink (VU Amsterdam; titel: De relatie tussen sociale
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angst en sociale status bij adolescenten met een lichte verstandelijke beperking) en Angela

Schuurmans (RU Nijmegen; titel: A Pilot Study Evaluating "Dojo," a Videogame lntervention for
Youths with Externalizing and Anxiety Problems). De prijs is tijdens het symposium "The next big

thing, will be a lot off small things" van de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke

Beperking op 20 april 2OL7. Jolien ontv¡ng de prijs uit handen van em. prof. dr. Anton Doöen zelf.

Voor 2019 staat de vijfde editie van de Anton Do5en Scriptieprijs gepland tijdens het symposium van

de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking op 2 april 2019.

2.8.2 Praktijkproduct

Vanuit verschillende projecten van de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke

beperking ontstaan regelmatig mooie wetenschappelijke evidence based producten. Het is echter

van belang dat wetenschappelijk onderzoek en praktijkproducten ook beschikbaar komen voor het

werkveld. Het bestuur van de stichting Vrienden van Nieuw Spraeland probeert bij te dragen aan de

realisatie van dergelijke praktijkproducten. Zo is in 2016 is bijgedragen aan het praktijkproduct

"interveniëren in het zelf verwondend gedrag".

ln het verslagjaar 2018 is een financiële bijdrage ten bedrage van €10.000 verstrekt aan het

praktijkproduct Familie & Zo, een app die op een systematische wijze de ondersteuning in

familienetwerken van mensen met een lichte verstandelijke beperking en een eventuele bijkomende
psychische stoornis of gedragsstoornis in kaart brengt en op deze manier bijdraagt aan participatie

en inclusie van mensen met een verstandelijke beperking

Sanne Giesbers en Tess Tournier werken als promovenda bij de Academische Werkplaats leven met

een verstandelijke beperking en richten zich met hun promotieonderzoeken op de familienetwerken

van mensen met een lichte verstandelijke beperking. ln dat kader hebben Sanne en Tess de Family

Network Method- lntellectual Disability (FNM-lD) ontwikkeld onder begeleiding van prof dr. Andrew

Jahoda, prof dr. Richard Hastings, dr. Lex Hendriks en prof dr P Embregts. Met dit instrument kan op

een systematische wijze de ervaren emotionele ondersteuning vanuit de familiecontext in kaart

worden gebracht. Tevens geeft het instrument inzicht in de opbouw en structuur van de bredere

familiecontext waarin de relaties tussen mensen met een lichte verstandelijke beperking en hun

familie ingebed zijn.

Om dit instrument breed in te kunnen zetten in de zorg voor mensen met een verstandelijke

beperking is het van belang de huidige wetenschappelijke versie van de FNM-lD om te zetten naar

een toegankelijk digitaal praktijkproduct.

Het praktijkproduct wordt in 2019 voorafgaand aan de promotieplechtigheid tijdens een

studieochtend gepresenteerd.

2.9 Communicatie met belanghebbenden en experts met inzicht in de problematiek van de

doelgroep

De Stichtíng Vrienden van Nieuw Spraeland richt zich op de ondersteuning van wetenschappelijk

onderzoek voor SGLVG: Sterk gedragsgestoord en licht verstandelijk gehandicapt (SGLVG)". Om

hieraan concrete invulling te geven wordt samengewerkt met Tranzo, het wetenschappelijk centrum

voor zorg en welzijn van Tilburg University. ln 2Ot2 is binnen Tranzo de Academische Werkplaats
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Leven met een Verstandelijke Beperking opgericht onder leiding van prof. dr. Petri Embregts. De

academische werkplaats heeft via haar partners een uitstekende binding met het werkveld van de

doelgroep van de stichting. De brede ambitie van de werkplaats betreft het stimuleren, uitvoeren en

implementeren van praktijkgericht onderzoek met als doel het versterken van de eigen kracht van

mensen met een verstandelijke beperking en hen die hen ondersteunen. Een ambitie die heel goed

aansluit bij de doelstellingen van de stichting vrienden. Onder leiding van prof. dr. Petri Embregts

organiseert de werkplaats tweejaarlijks een groot symposium voor het werkveld. Het symposium is

gericht op kennisontwikkeling en kennisdeling en tijdens het symposium wordt tevens de Anton

Doðen Scriptieprijs uitgereikt.

De oproep aan studenten om wetenschappelijk onderzoekte doen en deelte nemen aan de Anton

DoSen Scriptieprijs wordt breed bekend gemaakt. Wij noemen:

Universiteit Tilburg https://www.tilbursuniversitv.edu/nl/onderzoek/instituten-en-

resea rchgroepen/tra nzolacadem ischewerkplaatse n/awlvb/a ntondosen/

Nieuwsbrief Tranzo , wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg University

https://nl.wikipedía.orslwiki/Liist van scriptiepriizen#De Anton Do.C5.A1en Scriptiepriis

Kennisplein gehandicaptensector https://www.kennispleinsehandicaptensector.nl/nieuws/seksuele-

ontwikkeling-scriptie-emotíeapo-wínnen-ian-van-der-kruis-en-anton-dosen-priis

https://www.kennispleinsehandicaptensector.nl/imases/KGS/imaees/Nieuws/2018/folder-anton-

dose n-scriptiepri is-2019. pdf

Zorgcommunity https://zorscommunitv.com/2018/07l02lanton-dosen-scriptiepriis-2019/

Kennisontwikkeling en kennisdeling in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

https://www.kennisontwíkkeling-kennisdeling.nllníeuwsitems/anton-dosen-scriptiepriis-2019/

Klik versta ndelijk gehand ica ptenzorg

httos://www. klik.orslN ieuws/lnzendtermiin voor Jan van der Kruis I is en Anton Dos

en Scriptiepriis eeopend-L80604185821

VGN, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland https://www.ven.nl/artikel/24L54

Via social media op de linkedin pagina van de groep Anton Dosen scriptieprijs en

https://www.facebook.com /d u bbe I pech/

De Anton DoSen Scriptieprijs kent een gerenommeerde beoordelingscommissie met

. Prof. dr. Petri Embregts, Tilburg University, voorzitter
o Prof. dr. Anton, emeritus hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen

o Drs Jos Nauts, secretaris van de Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland

o Prof. dr. Henk Garretsen, Tilburg University
o Drs. Harm Wijgergans MSM, STEVIG, onderdeelvan Dichterbij
o Prof. dr. Stijn Vandevelde, Universiteit Gent
o Prof. dr. Henk Nijman, Radboud Universiteit
o Dr. Wietske van Oorsouw, Tilburg Universíty, secretaris
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De Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking wordt vormgegeven vanuit een

structurele samenwerking tussen zorgorganisaties, belangenvereniging en Tranzo. Hiermee ontstaat

een prachtig podium om het werk van de stichting te kunnen profileren.

Sinds de oprichting van de werkplaats delen de samenwerkingspartners de ambitie praktijkgericht

wetenschappelijk onderzoek te stimuleren, uit te voeren en de resultaten te implementeren met als

doel het versterken van de eigen kracht van mensen met een verstandelijke beperking en hen die

hen ondersteunen. Hiermee wordt een sectorbreed draagvlak geboden aan de met de hulp van de

st¡cht¡ng te ontwikkelen praktijkproducten.

2.10 Financieel beleid

Het beheer van de effectenportefeuille is er op gericht het vermogen van de stichting in stand te

houden en tevens een jaarlijkse inkomensstroom te genereren waaruit bijdragen kunnen worden

verstrekt voor projecten die aan de doelstellingen van de stichting voldoen. Vanwege het vertrek van

de penningmeester is in het verslagjaar de overstap gemaakt van een portefeuille in eigen beheer op

execution only basis naar een portefeuille beheerd beleggen bij de Rabo bank.

Via de website van de stíchting en de portal Geef.nl worden mensen die de Stichting Vrienden van

Nieuw Spraeland een warm hart toedragen, opgeroepen de stichting financieel te ondersteunen om

de doelstellingen te realiseren. Dat kan met een gift, maar bijvoorbeeld ook in de vorm van een

na latenscha p.

2.11 Verwachtingen 2019

Zoals in paragraaf 2.8 verwoord staat voor 201-9 de vijfde editie van de Anton Doöen Scriptieprijs

gepland en wordt tijdens het symposium van de Academische Werkplaats Leven met een

Verstandelijke Beperking op 2 april 2019 de scriptieprijs van de Stichting Vrienden van Nieuw

Spraeland ad € 5.000 uitgereikt.
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3. JAARREKENING

Balans per 3l december 2018

alle bedragen in euro's

ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa

Effecten

Rabo bank Rekening Courant

Ra bo bank Beleggers rekeni ng

Overlopende posten

TotaalActiva

PASSIVA

Reserves en fondsen

bestemmingsreserve

overige reserves

Voorzieningen

Kortlopende schulden

Totaal Passiva
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Staat van baten en lasten over 2OL8

alle bedragen in euro's

2018 2017

BATEN

Giften en donaties van derden 330

Overheidssubsidies

Baten uit beleggingen -33.512 19.97s

#
Totaal baten -33.367 20.30s

-
LASTEN

L45

Besteding doelstellingen
Anton DoËen scriptieprijs
Praktijkproduct Familie en ZO

Kosten weruing baten

Kosten beheer en administratie

Totaal lasten

Saldo voor financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten

Saldo baten en lasten

5.000

10.000

10.000

3.O27

L3.028

-46.395

.46.350

ãn-

26t

s.000

L.971

6.997
ffi

13.308

229

13.s37

45
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Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland

Begroting zOLg

BATEN

Giften en donaties van derden

Overheidss ubs idies

Baten uit beleggingen

Totaal baten

LASTEN

Bestedi ng doelstel li ngen

Anton DoSen scri ptieprijs

Mens lievende Profess iona I iseri ng

Kosten werving baten

Kosten beheer en administratie

Totaal lasten

Saldo voor financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten

SALDO BATEN EN LASTEN

2019

s00

10.000

10.500

-

5.000

0

5.000

3.s00

8.540

L.960

1,.960

Jaarverslag 2018

alle bedragen in euro's

2018

11.500

12.000

-

0

6.000

6,000

4.600

10.640

500

00

4040

00
-

L.360

1.360æ

L1



Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland Jaarverslag 20L8

Toelichting op de balans per 31 december zOLg

Algemeen

Vorderingen en schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening

houdende met mogelijke oninbaarheid.

Vorderingen en overlopende activa

Onder dit hoofd is opgenomen de per balansdatum nog te ontvangen rente van obligaties betrekking

hebbende op het boekjaar 2018, alsmede terug te vorderen dividendbelasting.

Effecten

De effecten per balansdatum worden gewaardeerd tegen beurswaarde

inleg waarde
3t-L2-20t8

aantal
aandelen

Amundi CAC 40 ETF

Fonds Actiam lndex Wereld

Fonds Allianz B Gl Eq Acc

Fonds BGF Gl Jap SmMid Opp

Fonds BNP Flex US Mórtgage

Fonds Comgest Emerg Mrkt I

Fonds Fid Pacific Fund EUR

Fonds Fidelity Japan Ag Gr

Fonds lnv Gl lnv Gr Crp Bd

Fonds JPM Em Mkt Small Cap

Fonds Kempen lnt Eu Cr BND

Fonds Neuberger B EMD B Ac

Fonds Northern Tr Em ESG

Fonds Northern Tr Wld ESG

Fonds Pimco Gl Cap Sec Fd

Fonds Rob Ql Gl Dyn Dur FH

Fonds Robeco Glob TR Bd FH

Fonds Robeco Ql Gl Mul Fac

Fonds Schroder Eu Co Bd ZD

Fonds Schroder ISF Front M

Fonds Vang Pac ExJap St ln

Fonds Vanguard Gl S C Fd

Fonds Vanguard Glob Bd lnd

Fonds Vanguard lnf Link Bd

iShares Aut Rob ETF

SPDR MSCI Eur Fin

11.109

30.s42

32.r79
5.087

16.242

4.404

5.813

7.346

1,6.875

3.952

L0.013

7.614

6.979

3t.463
7.800

L6.077

r0.491
32.7s9

5.542
L2.326

5.400

6.1-44

30.1"57

30.713
tL.537
12.1,r0

10.2s9
29.533

29.798
4.232

1,6.062

4.012

5.007

6.L85

76.243

3.688

9.854

7.r39
7.335

29.9s7

7.322

16.242

10.109

30.054

5.262

10.23L

5.28L

5.652

30.025

29.884

9.904

10.200

15L,7L

1.007,27

26,62

77,97

L55,05

r27,46
330,26

586,86

L.658,46

32,62

376,4L

664,68

609,57

2.464,34

576,50

L42,99

95,98

250,26

28r,59
76,97

40,39

38,08

276,L6

263,93

r.825,72
219,69

370.672 349.471

t2



Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland Jaarverslag 2018

Het beheer van de effectenportefeuille is er op gericht het vermogen van de st¡chting in stand te

houden en tevens een jaarlijkse inkomstenstroom te genereren waaruit donaties en bijdragen

verstrekt kunnen worden voor projecten die aan de doelstellingen van de stichting voldoen. Op basis

van deze uitgangspunten is gekozen voor een gespreide beleggingsportefeuille. Na jaren zelf belegd

te hebben is in 2018 (met het vertrek van de penningmeester) overgestapt naar beheerd beleggen

door de Rabobank - Rabo Beheerd Beleggen Actief Neutraal, met als doel een jaarlijks rendement te

genereren met de beleggingsportefeuille.

ln het verslagjaar werden alle beheerde fondsen verkocht bij de start van de beheerperiode door de

Rabobank, met een negatief resultaat van € L6.344.

De waarde van de portefeuille is per 31-L2-20L8 € 2L.2OL lager dan de inleg.

Reserves en fondsen

Bestemm¡ngsreserve

Stand per L januari

Toevoeging

Bijdrage doelstellingen

Stand per 3L december

Overige reserves

Stand per 1 januari

Toevoeging saldo baten en lasten

M utatie bestem m ingsreserve

Stand per 31. december

20L8

6.000

10.000

-L0.000

2017

5.000

6.000

-5.000

6.000 6.000

405.7r2

-46.350

392.575

L3.537

-1.000

3s8.762 405.L12

Overige schulden

Deze post bestaat uit voorzieningen voor accountantskosten over 2018

13



Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland Jaarverslag 2018

Toelichting bij de staat van baten en lasten over 2018

Baten uit beleggingen

ln 2018 werd aan dividenden en couponrente € 4.033 ontvangen. Het in het boekjaar behaalde

resultaat bestaat tevens uit verkoopverliezen van effecten oude portefeuille ad €.1.6.344 (inclusief

provisiekosten bank) alsmede een waardedaling van €2L.2OL per 3L december.

Besteding doelstellingen

ln het verslagjaar is een financiële bijdrage ten bedrage van €10.000 verstrekt aan het

Praktijkproduct Familie & Zo . Voor het jaar 2019 waarin de scriptieprijs is uitgereikt is een

bestemmingsreserve van € 6.000 aangelegd.

Kosten beheer en administratie

Hieronder zijn opgenomen de vergaderkosten, bankkosten, accountantskosten en de kosten voor

beheer van de website.

t4



Stichting Vrienden van Nieuw Spraeland Jaarverslag 20L8

4. GOEDKEURING JAARREKENING DOOR BESTUUR

De jaarreken¡ng over 2018, sluitende met een balanstotaal van € 365.672 en een negatief

explo¡tatieresultaat van € 46.350, werd door het bestuur in de vergadering van 9-5-20L9

goedgekeurd.

Besloten werd het voordelig resultaat toe te voegen aan de overige reserves, waardoor het

totaal beschikbare vermogen per 3L december 2018 € 364.762 bedraagt.

H.J. Nieuwenhuizen J.G.P. Nauts

M.J. Wisznievski G.C.J. Heerkens-Brunschot
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5. BEOORDELINGSVERKLARI NG ACCOUNTANT

Jaarverslag 2018

L6



Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant

Stichting 'Vrienden van NÌeuw Spraeland"
t.a.v. het bestuur
Zeshoevenstraat 58

5071 BR Udenhout

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018 van Stichting "Vrienden van Nieuw

Spraeland" te Venray met een balanstelling van € 365.672 en een negatief resultaat van € 46.350 voor
bestemming beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat van

baten en lasten over 2018 met een toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde

grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen

en het resultaat getrouw dient weerte geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag. Het

bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het bestuur noodzakelijk

acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als

gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze

beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht,

waaronder de Nederlandse Standaa rd 2400, Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten.

Dit vereist dat wi1 voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling

zodanig plannen en uitvoeren dat wijin staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de
jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte

mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het

inwinnen van inlichtingen bij het bestuur en overige functionarissen van de stichting, het uitvoeren van

cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen

informatie.

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan

die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse

controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.



Accountants

Oordeel

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen

dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van

Stichting "Vrienden van Nieuw Spraeland" per 31 december 2018 en het resultaat van 2018.

Venray, 8 juli 2019

Avydo Accountants

"/q-
drs. u(u.l.Du'rjkers

Registeraccou nta nt


