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De Stichting Vrienden van Klimmendaal is geregistreerd 
als ANBI-stichting onder nummer: RSIN 805030657 en 
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Jaarverslag Stichting Vrienden van Klimmendaal 2019 

 

Mensen met een lichamelijke of chronische beperking werken bij Klimmendaal hard aan 

het verminderen of leren omgaan met hun beperking. De revalidatiespecialisten van 

Klimmendaal ondersteunen hen bij het zo zelfstandig mogelijk inrichten van hun leven. 

Daarbij gaat het niet alleen om medische revalidatie, maar ook om het verbeteren van de 

kwaliteit van leven, zoals optimaal integreren in de samenleving. Op weg naar een nieuw 

betekenisvol toekomstperspectief wordt de patiënt begeleid door deskundige 

behandelaars en revalidatieartsen. 

Soms loopt het leven niet als verwacht. De gezondheid kan opeens ernstig verslechteren 

en wacht er een zware tijd. Tijdens de revalidatieperiode kan er activiteiten en projecten 

nodig zijn, die niet onder reguliere financiering vallen. De stichting Vrienden van 

Klimmendaal spant zich in om aanvullende ondersteuning te bieden die de kwaliteit van 

de behandeling kan verbeteren én de behandelperiode kan veraangenamen. 

De stichting houdt zich bezig met het verkrijgen van geldmiddelen ten behoeve van 

bijzondere projecten binnen Klimmendaal. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een 

extra sportrolstoel, hulpmiddelen voor communicatie zoals iPads, een aangepaste 

schommel voor de peuters, een dvd-speler in de huiskamer of innovatieve projecten ten 

behoeve van behandelmethoden. De Vrienden hebben in de afgelopen jaren al vele 

projecten mogelijk kunnen maken dankzij giften en bijdragen van persoonlijke- en 

zakelijke vrienden. 

 

  

 

 

Overhandiging Therapeutische fiets 
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Wat doet de stichting Vrienden van Klimmendaal 

Als vrienden van Klimmendaal uiteenlopende initiatieven en activiteiten voor revalidanten 

bij Klimmendaal die niet uit het reguliere budget bekostigd kunnen worden. Wij zorgen 

voor middelen zodat we onze revalidanten dat beetje extra kunnen geven dat hun dag 

kleur geeft én hun revalidatietraject ondersteund. 

Wij ondersteunen bij: 

• De aanschaf van extra hulpmiddelen om het revalidatieproces te veraangenamen 

en/of te versnellen, te verbeteren. 

• Extra onderzoek naar vernieuwing van therapeutische behandelingen 

•  Het veraangenamen van het verblijf bij Klimmendaal 

•  Initiatieven ter stimulering van therapeutische behandelingen. 

 

 

Ingebruikname kinderspeelhoek Lichtenbeek 

 

Bestuurssamenstelling in 2019 

M.J. (Rien) Schrijver, voorzitter 

H.J. (Hein) van ’t Wout, penningmeester 

H.W.C.M. (Harry) Vos, wnd. Voorzitter 

C.W.D.A. (Diederic) Klapwijk, bestuurslid 

G.H.Th. (Henk) Janssen, bestuurslid 
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Wat is er gedaan in 2019 

• Het beleidsplan is verder uitgewerkt en er wordt gewerkt aan de uitvoering van de gestelde 

doelen 

• De website is inmiddels in de laatste fase en zal maart/april in gebruik worden genomen 

• Aan de naamsbekendheid wordt samen met de Klimmendaal gewerkt 

• De activiteiten op social media (facebook, LinkedIn en Instagram) worden i.c.m. de website 

verder opgevoerd. 

• Het communicatie en secretariaatsarchief is ingericht 

• Om de naamsbekendheid bij de medewerkers te verhogen is er een mailing naar alle 

medewerkers verstuurd 

• Er zijn op alle vestigingen roll-up banners geplaatst van de Stichting om ook daar beter onder 

de aandacht te komen. 

 
Jaarlijks G-judotoernooi 

Overzicht geaccordeerde aanvragen: 

• Bijdrage judotoernooi Papendal 

• Aanschaf therapeutische fiets  

• Kinderspeelhoek  

• Racerunner 
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Wat gaan we doen in 2020 

• De activiteiten on meer naamsbekendheid te verkrijgen én daardoor meer inkomsten te 

generen verder uitbouwen 

• Internetactiviteiten intensiveren 

• Werven enkele nieuwe bestuursledeni.v.m. aftreden  

• Werven van ambassadeurs voor de stichting 

• Interactie met de medewerkers vergroten 

• Digitale nieuwsbrief standaardiseren (óók naar alle medewerkers sturen) 

 

Oefenen met de besturing 
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Balans per 31 december 2019 

ACTIVA 31-12-2019 31-12-2018 

   

Bank Rabo 393317447 €  32.668, 12 €  6.614,24 

Bedrijfsspaarrekening Rabo 3033365116 €  78.342,43 €  85.833,93 

Bank ABN-AMRO 534312349 €  439,42- €  252,84- 

Nog te ontvangen rente   €  3,84-   €  1,96 

Totaal €  110.567,29 €  92.197,29 

 

PASSIVA   

   

Kapitaal €  110.504, 15 €  92.128,99 

Te betalen bankkosten €  63,14 €  68,30 

Totaal €  110.567,29 €  92.197,29 

 

Waardering  

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

 

 

 

 
Weer een balletje trappen   
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Toelichting op de balans 

 

Deposito  

De renteopbrengsten zijn bijgeschreven op de depositorekening. 

Kapitaal  

Kapitaal  ultimo 2018 €  92.128,99 

Positief exploitatiesaldo 2019 €  18.375,16 

Kapitaal  ultimo 2019 €  110.504,15 

 

 

 

 

 

G-judotoernooi   
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 Resultatenrekening over het jaar 2019 

 

LASTEN 2019 

  

Bankkosten €  376,32 

Drukwerk €  93,78 

Projecten €  13.569,38 

Totaal €  14.039,48 

 

BATEN  

Giften algemeen €  5.442,06 

Nalatenschap €  27.003,46 

Rente bankrekeningen €  30,88- 

 €  32.414,64 

  

RESULTAAT €  18.375,16 

 

 

 

Er wordt stevig doorgewerkt  
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Toelichting op de resultatenrekening 

 

LASTEN  

  

PROJECTEN:  

Ronald van Driel, sponsoring judotoernooi 2019 €  400,00 

Sponsoring racerunners €  9.961,48 

Sponsoring E-bike €  3.099,00 

Sponsoring spaakbeschermer t.b.v. racerunner €  108,90 

  

DRUKWERK:  

SMG  Print,  brochures Vrienden  van  Klimmendaal €  93,78 

  

BANKKOSTEN:  

Bankkosten totaal €  376,32 

Totaal Lasten €  14.039,48 

 

BATEN  

  

Giften €  5.442,06 

Nalatenschap €  27.003,46 

Totaal baten €  32.414,64 

  

RESULTAAT €  18.375,16 

 


