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1. Inleiding 
 

Dit jaarverslag geeft inzicht in de activiteiten van de Stichting Vrienden van Yulius en in het aantal 

en de soort verzoeken die in 2018 door de Stichting zijn afgehandeld. 

 

2. Doelstelling 
 

De Stichting heeft als statutair doel werkzaam te zijn in het belang van de Stichting Yulius, door het 

verwerven en beheren van fondsen, middelen en gelden en het besteden daarvan voor activiteiten 

en voorzieningen die niet gedekt worden door exploitatiebudgetten of andere fondsen of 

voorzieningen, zulks ten behoeve van de cliënten van Yulius. 

 

3. Samenstelling bestuur 
 

De samenstelling van het bestuur is in 2018 niet gewijzigd: 

Voorzitter   de heer T.W. van der Wulp 

Secretaris en penningmeester  mevrouw J. Lagerwerf 

Lid     de heer J.A. van Diemen 

Lid    mevrouw Y. van Hoof  

Lid    de heer J. van Triest 

 

4. Bestuursvergaderingen 
 

Het bestuur heeft in 2018 zes keer vergaderd. In de vergaderingen werden verzoeken om bijdragen 

voor cliënten behandeld aan de hand van criteria op basis van de statuten. In elke vergadering 

kwam daarnaast de financiële stand van zaken aan bod.  

 

5. Overleg met Yulius 
 

In 2018 heeft het bestuur kennisgemaakt met de nieuwe bestuurder van Yulius, Marco de Bruin. 

Daarbij is gesproken over het belang van onze stichting voor cliënten van Yulius en de samenwerking 

met andere organisaties zoals de Stichting Urgente Noden Drechtsteden. Afgesproken is om voortaan 

tweemaal per jaar een overleg te organiseren tussen de Raad van Bestuur en het bestuur van de 

Vrienden van Yulius. Voor 2018 bleek dit helaas niet haalbaar, maar voor 2019 is dit wel ingepland. 

 

6. Gebruik van faciliteiten Yulius 
 

De Stichting maakt om niet gebruik van verschillende faciliteiten van Yulius, zoals bijvoorbeeld 

vergader- en ICT-faciliteiten, druk- en kopieerwerk. 
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7. Anbi-status 
 

Sinds 1 januari 2014 is de Stichting Vrienden van Yulius door de Belastingdienst erkend als ANBI, een 

Algemeen Nut Beogende Instelling.  De ANBI-status geeft de Stichting en donateurs een aantal 

fiscale voordelen. Donateurs mogen giften aan de Stichting volgens geldende regels aftrekken voor 

de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Organisaties die de ANBI-status hebben, moeten voldoen 

aan een aantal regels die fatsoenlijk bestuur en beleid waarborgen. Die regels zijn te lezen op de 

site van de Belastingdienst. De Stichting Vrienden ziet de toekenning van de ANBI-status vooral als 

een bevestiging van de zorgvuldige manier waarop donaties worden besteed.  

 

8. Samenwerking met andere organisaties 
 

8.1. Stichting Urgente Noden Drechtsteden 

In 2016 heeft Yulius een convenant gesloten met de Stichting Urgente Noden Drechtsteden, die in 

bijzondere financiële omstandigheden of bij urgente financiële noden noodhulp biedt aan cliënten 

van hulp-/dienstverlenende instellingen. De doelstelling van SUN heeft duidelijke raakvlakken met 

de doelstelling van de Stichting Vrienden en in 2018 is de samenwerking met SUN gecontinueerd. We 

bieden gezamenlijk hulp of verwijzen verzoekers naar elkaar door. 

 

8.2. Stichting Anders 

In maart 2018 heeft het bestuur kennisgemaakt met Ronald de Heer van Stichting Anders. Stichting 

Anders koppelt door bedrijven geboden ondersteuning aan de juiste mensen en situaties waar daar 

een nood voor is. Na afloop wordt de ontvanger van de ondersteuning uitgedaagd om een door de 

ontvanger zelf te bedenken goede daad door te geven aan iemand anders. Het bestuur ziet kansen 

om in sommige situaties gebruik te maken van de mogelijkheden van Stichting Anders. 

In 2018 is één indiener van een verzoek doorverwezen naar Stichting Anders, met positief resultaat. 

 

8.3. FRS Fietsen Zwijndrecht 

Met enige regelmaat ontvangt het bestuur verzoeken voor bijdragen tweedehands fietsen. Daarom 

waren we al langer zoekend naar een structurele oplossing voor de levering van tweedehands 

fietsen. Eind 2018 zijn hierover afspraken gemaakt met FRS Fietsen in Zwijndrecht. 

 

9. Fondsenwerving 

In de verslagperiode zijn er geen bijzondere activiteiten geweest gericht op fondsenwerving. 

 

10. Bijzondere baten / lasten 

 
10.1. Erfenis inwoonster Dordrecht 

Begin 2018 kwam van een notaris het bijzondere bericht dat er een erfenis is nagelaten aan onze 

stichting. Het betreft een aanzienlijk bedrag: naar verwachting ruim € 100.000. Een inwoonster van 

Dordrecht heeft haar volledige banktegoeden nagelaten aan de Vrienden van Yulius, met de 

voorwaarde dat de erfenis ten goede komt aan Kinder- en Jeugdpsychiatrie & Autisme, afdeling De 

Kreek aan de Overkampweg 135 te Dordrecht. We waren hier nogal van onder de indruk. 
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Nu De Kreek in 2019 gaat verdwijnen van de Overkampweg en ook uit Dordrecht en (gedeeltelijk) 

verhuist naar de Boerhaavelaan, is besloten om met medewerkers van deze twee locaties te gaan 

bedenken hoe we dit bedrag zinvol kunnen besteden aan cliënten op de Boerhaavelaan, en dan 

specifiek voor die klinische afdelingen waar de afdelingen van De Kreek aan worden toegevoegd. 

Door het team werd het idee geopperd om in de nieuw te vormen High Intensive Care (HIC)- 

afdeling speciale, extra robuuste touchscreenvoorzieningen voor cliënten aan te laten leggen. In de 

loop van 2018 worden de plannen hiervoor uitgewerkt, in 2019 zal de aanschaf en inbouw 

plaatsvinden.  

 

10.2. Donaties bij afscheid manager Services & Vastgoed Yulius 

In december 2018 nam Nico Koedam, manager Services & Vastgoed, afscheid van Yulius om elders 

zijn loopbaan voort te zetten. De genodigden voor zijn afscheidsreceptie heeft hij gevraagd om een 

donatie over te maken aan onze stichting, bedoeld voor de vernieuwing van de tuininrichting voor 

cliënten van de locatie Volgerlanden. Dit leverde het mooie totaalbedrag op van € 877,50. In 

verband met het specifieke bestedingsdoel van deze donaties is deze bate via de resultaat-

bestemming verwerkt in een afzonderlijke bestemmingsreserve. In 2019 zal dit bedrag worden 

besteed. 

 

10.3. Donatie Stichting Yulius 

In het verleden kreeg onze stichting af en toe giften van leveranciers van Yulius. In onderhande-

lingen over contracten werd dit als aandachtpunt meegenomen. Door de professionalisering van het 

inkoopproces (betere aanbestedingen, scherper onderhandelen, raamcontracten waardoor minder 

leveranciers) doen leveranciers dit nauwelijks meer. 

Wij hebben de Raad van Bestuur in 2016 gevraagd om bij te springen en zo de continuïteit van onze 

werkzaamheden zeker te stellen. De Raad van Bestuur heeft besloten gehoor te geven aan dit 

verzoek en in 2016 € 6.000 beschikbaar te stellen. Ook voor 2017 is dit bedrag beschikbaar gesteld 

en in dit jaar heeft de Raad van Bestuur in overleg met het Managementteam besloten om ook in de 

jaren 2018 en 2019 jaarlijks € 6.000 te doneren aan onze stichting. 

 

11. Verzoeken  

(De getallen tussen haakjes geven ter vergelijking de aantallen weer uit 2017.) 
 

11.1. Algemeen  

In 2018 zijn 42 verzoeken behandeld (in 2017: 37). Er werden 30 (33) verzoeken geheel of 

gedeeltelijk gehonoreerd. Eén keer is de toegezegde bijdrage alsnog ingetrokken, toen bleek dat 

cliënt buiten de begeleiding om het toegezegde bedrag onjuist had besteed. 

Drie (3) verzoeken werden niet gehonoreerd. Vier (2) verzoeken werden ingetrokken omdat een 

andere manier van financieren was gevonden, drie (0) werden er doorverwezen naar SUN 

Drechtsteden en één (0) naar Stichting Anders. Eén (0) verzoek is niet verder behandeld omdat er 

geen inzicht was in de financiële situatie van cliënt.  

Van vijf van deze verzoeken werd de behandeling pas in 2019 volledig afgerond. 

Een bijdrage van € 400 die was toegekend voor woninginrichting naar aanleiding van een verzoek uit 

2017, is in 2018 teruggevorderd bij de desbetreffende afdeling, omdat de begeleiding geen 

betalingsbewijzen kon overleggen en ook niet op een andere manier kon aantonen dat het geld juist 

was besteed. 
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11.2. Verdeling verzoeken per doelgroep 

Volwassenen  39 (36) verzoeken 

Kinderen en Jeugdigen  0 (0) verzoeken 

Autisme  0 (0) verzoeken 

Onderwijs  3 (1) verzoeken 

 

11.3. Verdeling verzoeken man – vrouw 

Man  18 (18) verzoeken 

Vrouw  16 (13) verzoeken 

Groep  8 (6) verzoeken  

 

11.4. Geanonimiseerd overzicht van de in 2018 behandelde verzoeken 

(Zie volgende pagina) 
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Dossier-

nr. 

M/V/ 

Groep 

Soort begeleiding 

 

Bijdrage verzocht voor 

 

Verstrekt 

bedrag 

Toelichting 

303 V Volwassenen 

ambulant 

Tandheelkundige hulp € 300,00 Verzoek uit 2016, in 2018 

betaald. 

350 M Volwassenen 

ambulant 

Tandheelkundige hulp € 400,00 Verzoek uit 2017, in 2018 

betaald. 

358 M Volwassenen 

ambulant 

Woninginrichting, 

wasmachine en kleding 

€ -400,00 Retour ontvangen bijdrage uit 

2017 

359 Groep Volwassenen 
Beschermd Wonen 

Wandelactiviteit 
vierdaagse lopen voor 
meerdere cliënten 

€ 1.000,00   

360 Groep Speciaal Onderwijs Kunstproject door de 
leerlingen 

€ 240,00   

361 M Volwassenen 
ambulant 

Tandartskosten  € 600,00   

362 V Volwassenen 
ambulant 

Voorrangsverklaring 
huisvesting 

€  63,20   

363 Groep Volwassenen 
ambulant 

Reiskosten voor cliënten 
die cursus bij Yulius doen. 

 n.v.t. Verzoek is ingetrokken, 

cliënten hadden bijdrage niet 

nodig. 
364 V Volwassenen 

ambulant 
I-pad dochter   n.v.t.  Afgewezen: dochter hoort niet 

tot doelgroep. 
365 V Speciaal Voortgezet 

Onderwijs 
Sportkleding op medische 
noodzaak 

 n.v.t.  Verzoek is ingetrokken, 

leerling is naar andere school. 
366 M Volwassenen 

ambulant 
Rijbewijskeuring  € 100,00   

367 M Volwassenen 
ambulant 

Fiets met kinderzitje  n.v.t. Afgehandeld door Stichting 

Anders 
368 V Volwassenen 

Beschermd Wonen 
Woninginrichting  € 400,00   

369 M Volwassenen 
ambulant 

Koelkast   n.v.t. Verwezen naar SUN 

370 V Volwassenen 
ambulant 

ID-kaart  n.v.t. Verwezen naar SUN 

371 M Volwassenen 
Beschermd Wonen 

Reiskosten en inschrijfgeld 
tbv cursus Filmacademie 

€ 500,00   

372 Groep Volwassenen 
ambulant 

Garantstelling 
kloosterbezoek 

 n.v.t.  Vanwege andere fondsen geen 

bijdrage nodig 
373 V Volwassenen 

Beschermd Wonen 
Inschrijving Woonkeus € 31,50   

374 M Volwassenen 
ambulant 

ID-kaart   n.v.t.  Verwezen naar SUN 

375 Groep Volwassenen 
langdurig verblijf 

Vakantiedagjes met groep  € 850,00   

376 M Volwassenen 
ambulant 

Woninginrichting  € 200,00   

377 M Volwassenen 
Beschermd Wonen 

laptop t.b.v. 
muziekproductie 

 n.v.t.  Verzoek is ingetrokken 

378 M Volwassenen 
Beschermd Wonen 

Woninginrichting   n.v.t.  Toegezegde bijdrage (€ 400) is 

ingetrokken na onjuiste 

besteding. 
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Dossier-

nr. 

M/V/ 

Groep 

Soort begeleiding 

 

Bijdrage verzocht voor 

 

Verstrekt 

bedrag 

Toelichting 

379 M Volwassenen 
ambulant 

Heraanvraag Rijbewijs en 
keuring  

€ 120,00   

380 Groep Speciaal Voortgezet 
Onderwijs 

Survivalkamp groep 
leerlingen 

€ 968,68   

381 V Volwassenen 
Beschermd Wonen 

Woninginrichting  € 400,00   

382 M Volwassenen 
ambulant 

Reiskosten naar zoon  € 75,00   

383 V Volwassenen 
ambulant 

Hobbyschilderspullen  € 70,00  

384 M Volwassenen 
ambulant 

Woninginrichting   € 400,00   

385 V Volwassenen 
ambulant 

Wasdroger  € 300,00   

386 V Volwassenen 
Beschermd Wonen 

Woninginrichting  € 400,00   

387 V Volwassenen 
Beschermd Wonen 

Woninginrichting  € 400,00   

388 V Volwassenen 
ambulant 

Reiskosten  € 16,50   

389 M Volwassenen 
Beschermd Wonen 

Fiets € 100,00   

390 M Volwassenen 
Beschermd Wonen 

Trainingsconsulten i.v.m. 
aanschaf hulphond   

€ 420,00 Afhandeling in 2019 

391 V Volwassenen 
ambulant 

Vlooienbestrijding 
huisdieren 

€ 65,00 
 

 

392 V Volwassenen 
Beschermd Wonen 

Inschrijving Woonkeus  € 69,80   

393 M Volwassenen 
ambulant 

Koelkast € 300,00   

394 M Volwassenen 
ambulant 

Lening inschrijfkosten 
woningzoekende  

 n.v.t. niet uitbetaald (geen 
betaalinfo ontvangen)  

395 V Volwassenen 
Beschermd Wonen 

Verhuiskosten Maximaal  
€ 400,00 

Afhandeling in 2019 

396 Groep Volwassenen kliniek Aanschaf van rustgevend 
materiaal  

 n.v.t. Afgewezen, noodzakelijke 
aanschaf moet uit 
afdelingsbudget worden 
bekostigd 

397 M Volwassenen 
ambulant 

Laptop t.b.v. 
communicatie met familie 
in land van afkomst 

€ 200,00  Afhandeling in 2019 

398 Groep Volwassenen 
Beschermd Wonen 

TV voor centrale ruimte  n.v.t. Afgewezen, behoort tot 
basisinrichting locatie 

399 M Volwassenen 
ambulant 

Laptop i.v.m. opleiding € 200,00  Afhandeling in 2019 

400 V Volwassenen 
ambulant 

Bril € 270,00  Afhandeling in 2019 

Totaalbedrag bijdragen boekjaar € 9.459,68   
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12. Financiële gegevens 

 
12.1. Balans en staat van baten en lasten 

 
 31-12-2018 31-12-2017 
 
Balans per 31 december 2018 
 
Activa 
 
Vlottende activa: 
 
Vorderingen 189 368 
Liquide middelen 23.911 25.983 
 
Totaal activa 24.100 26.351 
 
 
Passiva 
 
Eigen vermogen 22.272 24.779 
Kortlopende schulden   1.828   1.572 
 
Totaal passiva 24.100 26.351 
 
 
 
Staat van baten en lasten over 2018 
 
Opbrengsten 7.178 7.503 
 
Kosten 
 
Algemene kosten 96 168 
Kosten ten behoeve van doelgroep 9.460 7.908 
 
Totaal kosten 9.556 8.076 
 
 
Bedrijfsresultaat -2.378 -573 
 
Financiële baten en lasten    -129   -108 
 
Resultaat boekjaar -2.507   -681 
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12.2.  Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

 

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen van de Raad voor de 

Jaarverslaglegging. 

 

Vergelijking met voorgaand jaar 

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van 

voorgaand jaar. 

 

 

Grondslagen van waardering activa en passiva 

De vorderingen, liquide middelen en schulden worden opgenomen tegen de nominale waarde. 

Een voorziening wordt getroffen op de vordering op grond van verwachte oninbaarheid. 

Liquide middelen:  

De liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan 12 maanden. 

 

Grondslagen van resultaatbepaling 

Algemeen: 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten over het verslagjaar, met 

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. 

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. 

 

Resultaatbestemming 

In de statuten van de Stichting wordt verder geen melding gemaakt van een specifieke resultaat-

bestemming. Derhalve wordt het resultaat toegevoegd of onttrokken aan het eigen vermogen van de 

Stichting.  

 

De resultaatbestemming over 2018 is als volgt verwerkt in de jaarrekening 2018: 

Onttrekking aan de algemene reserve € -3.384,60 

Toevoeging aan de bestemmingsreserve tuininrichting Volgerlanden € 877,50 

Totaal resultaat boekjaar € -2.507,10 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

n.v.t. 
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12.3. Toelichting op de balans per 31 december 2018 

 
 31-12-2018 31-12-2017 

ACTIVA 

Vorderingen 

- Overige vorderingen 183 344 

- Nog te ontvangen rente          6         24 

Totaal vorderingen      189       368 

 

Liquide middelen 

- ING betaalrekening 4274961 1.610 656 

- ING spaarrekening 4274961 22.301 25.327 

Totaal liquide middelen 23.911 25.983 

 

PASSIVA 

Eigen vermogen 

 

Algemene reserve 

Stand per 1 januari 24.779  25.460 

Resultaat boekjaar  -3.385      -681 

Stand per 31 december  21.394  24.779 

 

Bestemmingsreserve tuininrichting Volgerlanden 

Stand per 1 januari 0  0 

Resultaat boekjaar      878                  0 

Stand per 31 december       878           0 

  22.272  24.779 

 

Overlopende posten 

- Kosten betalingsverkeer 4e kwartaal 40    36 

- Vooruit ontvangen bijdragen kloosterbezoek 298 576 

- Nog te betalen bijdragen aan cliënten   1.490     960 

Totaal overlopende posten   1.828  1.572 
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12.4. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018 

 
 31-12-2018 31-12-2017 

OPBRENGSTEN  

 

Diverse opbrengsten 

- Ontvangen giften 7.178 7.503 

Totaal diverse opbrengsten 7.178 7.503 

 

KOSTEN 

 

Algemene kosten 

- Overige 96 168 

Totaal algemene kosten    96   168 

 

Uitgaven ten behoeve van de doelgroep 

- Totaal dossiers 9.460 7.908 

Totaal uitgaven ten behoeve van doelgroep 9.460 7.908 

 

FINANCIELE BATEN EN LASTEN 

 

Kosten betalingsverkeer -136 -131 

Ontvangen rente                  7     23 

Totaal saldo van rentebaten en –lasten -129  -108 
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13. Vaststelling en ondertekening jaarverslag 

 

13.1 Vaststelling 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Yulius heeft kennis genomen van het controleverslag van 

de kascommissie en dit jaarverslag inclusief jaarrekening vastgesteld in de bestuursvergadering van 

17 oktober 2019 en de penningmeester daarmee decharge verleend. 

 

13.2 Ondertekening door bestuursleden 

 

 

[originele versie ondertekend] 

________________________________ 

T.W. van der Wulp, voorzitter 

 

 

[originele versie ondertekend] 

________________________________ 

J. Lagerwerf, secretaris/penningmeester 

 

 

[originele versie ondertekend] 

________________________________ 

J.A. van Diemen, lid 

 

 

[originele versie ondertekend] 

________________________________ 

Y.G. van Hoof, lid 

 

 

[originele versie ondertekend] 

________________________________ 

J. van Triest, lid 

 
 
 
 


