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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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 heeft het bestuur één keer overlegd met de bestuurder van Yulius. Daarbij is onder meer 

gesproken over de ontwikkelingen in de jeugdhulp sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015. Het 

blijft met name in de regio Rijnmond bijzonder ingewikkeld, met de wijkteams en de diverse hoofd- 

en onderaannemers. De bestuurder lichtte de ontwikkelingen binnen Yulius toe, zoals de 

verbouwing op de Boerhaavelaan in Barendrecht waar een spoedcentrum voor kinderen komt met 

16 bedden voor acute en complexe cliënten, en de invoering per 2020 van een nieuwe wet voor 

gedwongen behandeling: de Wvggz, als opvolger van de BOPZ.  

 

6. Gebruik van faciliteiten Yulius 
 

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

vergader- en ICT-faciliteiten en kopieerwerk. 

 



Jaarverslag 2019 Stichting Vrienden van Yulius 

 3

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 2019 is de samenwerking met SUN gecontinueerd. We 

bieden gezamenlijk hulp of verwijzen verzoekers naar elkaar door. 

 

8.2. 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. 

 

8.3. FRS Fietsen Zwijndrecht 

Met enige regelmaat ontvangt het bestuur verzoeken voor bijdragen tweedehands fietsen. Eind 2018 

zijn afspraken gemaakt met FRS Fietsen in Zwijndrecht over de levering van tweedehands fietsen. 

In 2019 is daar twee keer gebruik van gemaakt. 

 

8.4. Stichting Leergeld Drechtsteden 

Stichting Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd tot 18 jaar uit gezinnen met 

minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen 

met hun leeftijdgenootjes. In voorkomende gevallen verwijzen wij verzoekers door naar deze 

stichting. 

 

8.5. Stichting Gratia et Caritas Foundation  

Deze in 2019 opgerichte stichting biedt (financiële) ondersteuning aan jonge mensen in de regio 

Drechtsteden in de ruimste zin des woords. Zij wil investeren in mensen in de leeftijdscategorie 

18 tot 30 jaar en hun een steuntje in de rug geven, met de intentie het perspectief in hun leven te 

verbeteren. Het betreft altijd werk en/of scholing gerelateerde ondersteuning, zoals bijdragen voor 

de aanschaf van een computer voor een opleiding, het volgen van een cursus en het ondersteunen 

van stappen om in een werkomgeving te kunnen functioneren. In voorkomende gevallen zullen wij 

verzoekers wijzen op deze stichting. 
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9. Fondsenwerving 

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

 

10. Bijzondere baten / lasten 

 
10.1. Erfenis inwoonster Dordrecht 

In 2019 is een voorschot ontvangen op de uitbetaling van de erfenis die ons in 2017 is nagelaten 

door een inwoonster van Dordrecht. Aan de erfenis is de voorwaarde verbonden dat deze ten goede 

komt aan Kinder- en Jeugdpsychiatrie & Autisme. Voor een deel van het bedrag zijn in de nieuw 

gevormde High Intensive Care (HIC)- afdeling op locatie Boerhaavelaan speciale, extra robuuste 

touchscreenvoorzieningen voor cliënten aangeschaft en geïnstalleerd.  

 

10.2. 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. 

Sinds 2016 ontvangt onze stichting een jaarlijkse bijdrage van € 6.000 van Yulius om zo de 

continuïteit van onze werkzaamheden zeker te stellen. De toezegging van de bijdrage liep tot en 

met 2019. We hebben de Raad van Bestuur gevraagd om ook de jaren daarna een financiële bijdrage 

aan onze stichting te geven. 

 

11. Verzoeken  

(De getallen tussen haakjes geven ter vergelijking de aantallen weer uit 2018.) 
 

11.1. Algemeen  

In 2019 zijn 41 verzoeken behandeld (in 2018: 42). Er werden 26 (30) verzoeken geheel of 

gedeeltelijk gehonoreerd. Eén (1) keer is de toegezegde bijdrage alsnog ingetrokken, toen bleek dat 

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

Twee (3) verzoeken werden niet gehonoreerd. Zes (4) verzoeken werden ingetrokken omdat een 

andere manier van financieren was gevonden, vier (3) werden er doorverwezen naar SUN 

Drechtsteden. Van twee (5) verzoeken werd de behandeling pas in 2020 volledig afgerond. 

 

11.2. Verdeling verzoeken per doelgroep 

Volwassenen  36 (39) verzoeken 

Kinderen en Jeugdigen  2 (0) verzoeken 

Onderwijs  3 (3) verzoeken 
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11.3. Verdeling verzoeken man – vrouw 

Man  15 (18) verzoeken 

Vrouw  19 (16) verzoeken 

Groep  7 (8) verzoeken  

 

11.4. Geanonimiseerd overzicht van de in 2019 behandelde verzoeken 

(Zie volgende pagina) 
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Dossier-

nr. 

M/V/ 

Groep 

Soort begeleiding 

 

Bijdrage verzocht voor 

 

Verstrekt 

bedrag 

Toelichting 

395 V  Verhuiskosten 
 

€ -400,00 Gereserveerd in 2018. Geen 

factuur van verhuisbedrijf 

ontvangen, dossier gesloten 

401 V Volwassenen kliniek Fiets  € 75,00  

402 M Volwassenen BW Woninginrichting  € 200,00  

403 V Volwassenen kliniek Fiets  € 75,00  

404 V Volwassenen 
ambulant 

ID-kaart € 0 Doorverwezen naar SUN 

405 M Volwassenen BW Woninginrichting 
 

€ 0 Verzoek ingetrokken 

406 Groep Volwassenen 
ambulant 

Groepssportevenement € 0 Doelgroep breder dan cliënten 

Yulius 
407 Groep Volwassenen kliniek Aankleding nieuwe 

afdeling 
€ 500,00  

408 M Volwassenen BW Fiets 
  

€ 0 Verzoek ingetrokken 

409 M Volwassenen 
ambulant 

Fiets, koelkast en gasstel € 0 Dossier gesloten, geen nadere 

info ontvangen. 
410 M Volwassenen BW Taalcursus 

 
€ 0 Verzoek ingetrokken 

411 M Volwassenen BW Verhuizing en aanschaf 
fiets 

€ 0 Besluit ingetrokken i.v.m. 

onjuiste afhandeling 
412 V Volwassenen kliniek Koelkast, wasmachine en 

magnetron 
€ 400,00  

413 M Volwassenen 
ambulant 

Sportschool € 100,00  

414 V Volwassenen 
ambulant 

Woninginrichting € 400,00  

415 Groep Volwassenen BW Tuinmeubilair  
 

€ 877,50 Besteding donaties afscheid 

Manager Vastgoed in 2018 
416 M Volwassenen BW Korte vakantie 

 
€ 0 Verzoek afgewezen 

417 Groep Onderwijs VSO Schoolkamp 
 

€ 1.000,00  

418 M Volwassenen 
ambulant 

Woninginrichting € 400,00 Verzoek via SUN 

419 Groep Volwassenen 
ambulant 

Garantstelling 
kloosterbezoek 2019 

€ 0 Geen bijdrage nodig vanwege 

andere fondsen. 
420 V Volwassenen BW Urgentieverklaring en 

uittreksel GBA 
€ 0 Verzoek ingetrokken wegens 

andere financiering 
421 M Volwassenen 

ambulant 
Software tbv ontwikkeling 
naar werk 

€ 74,99  

422 M Volwassenen BW NS-abonnement  
 

€ 408,00  

423 V Volwassenen 
ambulant 

zwemles € 156,30  

424 V Onderwijs VSO Betaling gedeelte eigen 
bijdrage CAK 

€ 293,05  
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Dossier-

nr. 

M/V/ 

Groep 

Soort begeleiding 

 

Bijdrage verzocht voor 

 

Verstrekt 

bedrag 

Toelichting 

425 V Volwassenen 
ambulant 

Wasmachine  
 

€ 0 Doorverwezen naar SUN 

426 V Volwassenen 
ambulant 

Training reizen met OV  € 50,00  

427 Groep Kinderen/jeugd 
kliniek 

Project 
touchscreenvoorzieningen  

€ 47.665,08 Bijdrage uit erfenis 

428 M Volwassenen 
ambulant 

Huisdieropvangkosten 
tijdens opname 

€ 635,00  

429 M Volwassenen 
ambulant 

Inrichtingskosten na 
verhuizing 

€ 300,00 Verzoek via SUN 

430 V Volwassenen BW ID-kaart 
 

€ 0 Doorverwezen naar SUN 

431 M Volwassenen 
ambulant 

Cursus tbv ontwikkeling 
naar werk 

€ 620,00  

432 V Kinderen/jeugd 
kliniek 

Woninginrichting € 0 Toezegging ingetrokken na 

uitblijven reactie 
433 V Volwassenen 

ambulant 
Cursus "Psychiatrie in de 
familie" 

€ 0 Verzoek ingetrokken, andere 

oplossing gevonden na overleg 

met Yulius 
434 M Volwassenen 

ambulant 
Woninginrichting € 350,00  

435 V Volwassenen 
ambulant 

Semi-orthopedische 
schoenen  

€ 262,00  

436 V Volwassenen BW Moederfiets 
 

€ 350,00  

437 V Volwassenen 
ambulant 

Dans-hobby € 100,00  

438 Groep Onderwijs VSO Spellen voor school € 0 Afhandeling in 2020 

 
439 V Volwassenen BW ID-kaart 

 
€ 0 Doorverwezen naar SUN 

440 V Volwassenen BW Woninginrichting 
 

€ 400,00  

441 V Volwassenen 
ambulant 

Aanschaf/verzorging 
paard  

€ 0 Afhandeling in 2020 

 
Totaalbedrag bijdragen boekjaar € 55.291,92  
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12. Financiële gegevens 

 
12.1. Balans en staat van baten en lasten 

 
  
 
BALANS 31-12-2019 31-12-2018 
 
Activa 
 
Vlottende activa: 
 
Vorderingen 906 189 
Liquide middelen 104.384 23.911 
 
Totaal activa 105.290 24.100 
 
 
Passiva 
 
Eigen vermogen 103.235 22.272 
Kortlopende schulden    2.055   1.828 
 
Totaal passiva 105.290 24.100 
 
 
 
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019 2018 
 
Opbrengsten 136.487 7.178 
 
Kosten 
 
Algemene kosten 96  96 
Kosten ten behoeve van doelgroep   55.292 9.460 
 
Totaal kosten   55.388 9.556 
 
 
Bedrijfsresultaat 81.099 -2.378 
 
Financiële baten en lasten     -136   -129 
 
Resultaat boekjaar  80.963   -2.507 
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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 

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 2019 is als volgt verwerkt in de jaarrekening 2019: 

Onttrekking aan de algemene reserve  € -494 

Onttrekking aan de bestemmingsreserve tuininrichting Volgerlanden € -878 

Toevoeging aan de bestemmingsreserve divisie kinder- & jeugdpsychiatrie € 82.335 

Totaal resultaat boekjaar € 80.963 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

n.v.t. 
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12.3. Toelichting op de balans per 31 december 2019 

 
 31-12-2019 31-12-2018 

ACTIVA 

Vorderingen 

- Overige vorderingen 906 183 

- Nog te ontvangen rente         0         6 

Totaal vorderingen      906      189 

 

Liquide middelen 

- ING betaalrekening 4274961 4.877 1.610 

- ING spaarrekening 4274961   99.507 22.301 

Totaal liquide middelen 104.384 23.911 

 

 

PASSIVA 

Eigen vermogen 

 

Algemene reserve 

Stand per 1 januari 21.394  24.779 

Resultaat boekjaar     -494   -3.385 

Stand per 31 december  20.900  21.394 

 

Bestemmingsreserve tuininrichting Volgerlanden 

Stand per 1 januari 878  0 

Resultaat boekjaar     -878       878 

Stand per 31 december  0  878 

 

Bestemmingsreserve kinder- & jeugdpsychiatrie 

Stand per 1 januari 0  0 

Resultaat boekjaar 82.335          0 

Stand per 31 december    82.335          0 

 

Totaal Eigen vermogen 103.235  22.272 

 

 

Overlopende posten 

- Kosten betalingsverkeer 4e kwartaal 15 40 

- Resterend saldo kloosterbezoek 770 298 

- Nog te betalen kosten kloosterbezoek 1.008 0 

- Nog te betalen bijdragen aan cliënt       262    1.490 

Totaal overlopende posten    2.055    1.828 
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12.4. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019 

 

 31-12-2019 31-12-2018 

 

OPBRENGSTEN 

 

Diverse opbrengsten 

- Ontvangen erfenis 130.000 0 

- Ontvangen giften    6.487 7.178 

Totaal diverse opbrengsten 136.487 7.178 

 

KOSTEN 

 

Algemene kosten 

- Overige 96 96 

Totaal algemene kosten    96    96 

 

Uitgaven ten behoeve van de doelgroep 

- Touchscreens Boerhaavelaan 47.665 0 

- Tuinmeubilair De Volgerlande 878 0 

- Overige dossiers   6.749 9.460 

Totaal uitgaven ten behoeve van doelgroep 55.292 9.460 

 

FINANCIELE BATEN EN LASTEN 

 

Kosten betalingsverkeer -136 -136 

Ontvangen rente        0       7 

Totaal saldo van rentebaten en –lasten    -136   -129 
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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 

27 augustus 2020 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 

 
 
 
 


