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1 BESTUURSVERSLAG

Stichting Vrienden van de Velperweg is gevestigd te Arnhem.

Stichting Vrienden van de Velperweg is ingeschreven bij de Koophandel van Centraal Gelderland onder 

nummer 858526621. Stichting Vrienden van de Velperweg is een Stichting dat zich bezighoud met

het samenwerken met vrijwilligers om activiteiten te organiseren voor kinderen en jongeren met een

beperking, alsmede het helpen van mensen om te participeren in de maatschappij en de arbeidsmarkt.

Gemiddeld aantal werknemers:

In boekjaar 2019 werken er geen werknemers in dienst, wel zijn er 39 vrijwilligers werkzaam in de stichting

in boekjaar 2019.

Doelgroep:

Mensen met een beperking en/of een afstand tot de arbeidsmarkt

Doelstelling

De Stichting Vrienden van de Velperweg stelt zich ten doel de kwaliteit van de zorghulpverlening te verbeteren door

vrijwilligers te werven. Wij zetten professionals en vrijwilligers in om activiteiten te begeleiden voor kinderen en 

jongeren met een beperking. Tevens is ons doel mensen te helpen participeren in de maatschappij en de 

arbeidsmarkt. Stichting Vrienden van de Velperweg opereert zonder winstoogmerk.

Structuur

De dagelijkse leiding van Stichting Vrienden van de Velperweg is in handen van de directeur, die 

ondersteund wordt door een klein bureau ter ondersteuning van de vele vrijwilligers. Het algemeen bestuur stelt 

de kaders en de directeur legt verantwoording af aan het algemeen bestuur.

Directie

De directeuren zijn:

Robin Meijer

Anne-Matthijs Oostendorp

Het Bestuur:

Het bestuur van Stichting Vrienden van de Velperweg is als volgt samengesteld:

Robin Meijer, Voorzitter 

Anne-Matthijs Oostendorp, Penningmeester / Secretaris

Het bestuur is in 2019  regelmatig bijeen geweest.
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2 ALGEMEEN

Beleidsplan

Stichting Vrienden van de Velperweg (SVVDV) is opgericht op 21 februari 2018. De Stichting stelt zich ten doel de

kwaliteit van de zorghulpverlening te verbeteren door vrijwilligers te werven. Tevens is ons doel mensen te helpen 

participeren in de maatschappij en de arbeidsmarkt. Stichting Vrienden van de Velperweg opereert zonder 

winstoogmerk. Wij zetten specialisten en vrijwilligers in om activiteiten te begeleiden voor kinderen en jongeren 

met een beperking.

SVVDV is een sociaal Enterprise die zich inzet voor mensen die graag een bijdrage willen leveren aan de 

maatschappij. Wij geloven dat iedereen, ongeacht beperking, afstand tot de arbeidsmarkt of persoonlijke 

omstandigheden, zijn eigen talent heeft en waardevol is. Wij helpen graag om die talenten te ontdekken, verder te 

ontwikkelen en daarmee hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en in te zetten in leuke en nuttige projecten

voor de maatschappij en het milieu.

Inkomsten

Het kost altijd veel aandacht en behoedzaam opereren om de organisatie financieel gezond te houden. 

De marges zijn al jaren smal dit ondanks de grote schare klanten. Een goed en 

strak financieel beleid is en blijft noodzakelijk.

De inkomsten in boekjaar 2019 zijn 100% van  Giften & Donaties uit fondsenwerving.
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Welke werkzaamheden verricht de instelling?
De vrijwilligers geven ondersteuning aan de zorghulpverleners van COBA-Begeleiding (samenwerkingspartner), in het 

organiseren en uitvoeren van de activiteiten voor kinderen en jongeren met een beperking. Wij geloven dat iedereen 

zijn eigen talent heeft en waardevol is. Wij geven graag de benodigde aandacht en begeleiding aan de vrijwilligers om 

zich te ontwikkelen en om een nuttige bijdrage aan de maatschappij te kunnen leveren. Wij helpen vrijwilligers bij 

het opstellen en behalen van persoonlijke doelen. 

Werkzaamheden:

-          Ondersteuning bieden bij begeleiding

-          Ondersteuning bieden in de kantine

-          Ondersteuning bieden bij het creëren van een schone en opgeruimde werkplek

-          Ondersteuning bieden bij het inrichten, opknappen en het maken van mooie werkruimtes

Wanneer worden welke werkzaamheden uitgevoerd?

De werkzaamheden vinden voornamelijk overdag plaats, zeven dagen per week. De Stichting maakt gebruik van

de faciliteiten van COBA Begeleiding aan de Velperweg 25 in Arnhem. Wij bieden de middelen, werkruimte en

de specialismen die nodig zijn om deze projecten mogelijk te maken.

Hoe dragen die bij aan het realiseren van de doelstelling?
De werkzaamheden die worden verricht dragen bij aan persoonlijke ontwikkelingspunten. Zo helpen wij om sociale,

creatieve en praktische vaardigheden verder te ontwikkelen. Het draagt bij aan het krijgen van structuur en 

zelfstandiger worden en leren beter voor jezelf te zorgen. Daarnaast bieden wij gezonde maaltijden, faciliteiten in 

de werkplaatsen, waardering en nog heel veel meer. We zien ook dat veel vrijwilligers na een periode een opleiding 

en baan aangeboden krijgen door COBA-Begeleiding of andere zorginstellingen.

Welke CAO wordt er aangehouden voor de salarissen?
Niemand binnen SVVDV ontvangt een salaris. Hooguit wordt er in sommige gevallen een vrijwilligersvergoeding 

uitgekeerd. De meeste mensen werken er voor voldoening, waardering en om zichzelf te kunnen ontplooien.

Beloningsbeleid:
Stichting Vrienden van de Velperweg heeft geen winstoogmerk en is onafhankelijk. De bestuursleden, 

Anne-Matthijs Oostendorp en Robin Meijer, van de Stichting ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden 

die zij uitoefenen. Indien zij uit hoofde van hun functie kosten maken, kunnen zij deze op basis van ingediende 

declaraties vergoed krijgen.

De vrijwilligersvergoeding die onze vrijwilligers ontvangen zijn vastgesteld conform de huidige regels die de

Belastingdienst hanteert met betrekking tot de vrijwilligersvergoeding.
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3 ACTIVITEITEN VERSLAG

Aantal medewerkers: 0
Aantal vrijwilligers: 39
Bestuursleden + functie: R.Meijer (voorzitter) / A.Oostendorp (secretaris en penningmeester)

SVVDV activiteiten 2019:
De vrijwilligers hebben ondersteuning gegeven aan de zorgverleners, in het organiseren en uitvoeren van de activiteiten

voor de kinderen en jongeren met een beperking. In 2019 zijn er nieuwe vrijwilligers bijgekomen. De vrijwilligers 

hebben meegeholpen aan de uitbreiding van de werkruimtes en aan de werkprocessen op de locatie.

Kaarsenmakerij

Er is een professionele kaarsenmakerij gerealiseerd die wordt ingezet bij activiteiten en gebruikt wordt door

cliënten van COBA Begeleiding en de vrijwilligers van onze Stichting. De kaarsen worden verkocht, waardoor

er weer middelen worden gegenereerd. 

De vrijwilligers van SVVDV hebben een kaarsenmakerij gebouwd. De zorgprofessionals 

van COBA maken hier gebruik van tijdens hun begeleidingsmomenten met de cliënten.

De kaarsen gemaakt door SVVDV worden verkocht op markten zoals ‘Steentjesdag’  en staan 
te koop in de winkel ‘mijn tafel’ op de Steenstraat.

Fietsenrepairshop
De Fietsenrepairshop heeft naast de mountainbikes nu ook skelters aangeschaft voor 
een nog groter aanbod aan buitenactiviteiten.

Vriendenkantine
Er is een uitgebreid assortiment gekomen aan gezonde maaltijden wat wordt aangeboden aan
alle vrijwilligers van SVVDV en aan de zorgprofessionals en cliënten van COBA. 

Cliënten en vrijwilligers ontwikkelen hun kookvaardigheden en leveren een bijdrage 

aan hun medemens.
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na winstbestemming)

2019 2018

ACTIEF

Liquide middelen

Liquide middelen 3.203,00€         2.601,00€      

3.203,00€       2.601,00€       

3.203,00        2.601,00        
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PASSIEF

2019 2019

Eigen vermogen

Algemene reserve 965,00€            -339,00€        

965,00€          -339,00€        

Kortlopende schulden

Overlopende passiva 2.238,00€         2.940,00€      

2.238,00€       2.940,00€       

3.203,00€       2.601,00€       
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2 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2019

2019 2018

Omzet

Giften en donaties particulieren 38.231,00€       54% 11.100,00€    39%

Giften en donaties overige 33.115,00€       46% 17.449,00€    61%

Totaal Omzet 71.346,00€       100% 28.549,00€    100%

Directe kosten 27.447,00€       38% 2.075,00€      7%

Bruto marge 43.899,00€       62% 26.474,00€    93%

Exploitatiekosten

Personeelskosten 39.000,00€       55% 26.300,00€    92%

Algemene kosten 3.371,00€         5% 381,00€         1%

Som van de bedrijfslasten 42.371,00€       59% 26.681,00€    93%

Bedrijfsresultaat 1.528,00€         2% -207,00€        -1%

Financiële baten en lasten 224,00€            0% 132,00€         0%

Diverse baten en lasten -€                 0% -€               0%

Resultaat 1.304,00€         2% -339,00€        -1%
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3 ALGEMEEN

Grondslagen voor de balanswaardering

Algemeen

Stichting Vrienden van de Velperweg is ingeschreven bij de Koophandel van Centraal Gelderland onder 

nummer 858526621. Stichting Vrienden van de Velperweg is een Stichting dat zich bezighoud 

het samenwerken met vrijwilligers om activiteiten te organiseren voor kinderen en jongeren met een

beperking, alsmede het helpen van mensen om te participeren in de maatschappij en de arbeidsmarkt.

Vorderingen, liquide middelen en schulden

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

Voor zover luidend in vreemde valuta worden de bedragen omgerekend tegen de koers per 

balansdatum. Waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een eventuele voorziening

wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van vorderingen.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of 

vervaardigingkosten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte 

levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een 

vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingkosten. In het jaar van aanschaf 

wordt afgeschreven naar tijdsgelang.
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3 Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere

lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn 

verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen 

zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto-omzet

De netto-omzet wordt gevormd uit de opbrengst van levering van goederen en diensten, onder 

aftrek van de over de omzet geheven belastingen en verleende kortingen.

Bedrijfslasten

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen 

van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financieel resultaat

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende

renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend door middel van vaste

percentages van de verkrijgingprijzen op basis van de verwachte economische levensduur. 

Investeringen in de loop van het boekjaar worden tijdsevenredig afgeschreven.
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