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BESTUURSVERSLAG
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Inleiding
Fonds Stichting Gezondheidszorg Spaarneland (hierna: Fonds SGS) is een aan
Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. (hierna: Zilveren Kruis) gelieerde stichting en is
opgericht in 1984. Het vermogen is afkomstig van aanvullende verzekeringen van het
voormalige Ziekenfonds Spaarneland, een regionaal fonds in de regio Kennemerland.
Ziekenfonds Spaarneland is begin jaren negentig gefuseerd met Ziekenfonds
Rijnmond en zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Het vermogen van Fonds SGS wordt
aangewend voor projecten op het gebied van de gezondheidszorg. Deze projecten
dienen mede ten goede te komen aan de belangen van de verzekerden van Zilveren
Kruis. Deze entiteit voert de Zorgverzekeringswet uit en maakt deel uit van Achmea.
De stichting heeft geen personeel in dienst. Zilveren Kruis voert het secretariaat en de
administratie van de stichting.

Doelstellingen
De doelstellingen van Fonds SGS, zoals opgenomen in de statuten, zijn als volgt:
 het verstrekken van geldelijke en/of andere ondersteuning aan instellingen en
ondernemingen die werkzaam zijn op het gebied van de volksgezondheid, voor
zover daarmee ook de belangen van verzekerden van Zilveren Kruis
Zorgverzekeringen N.V. en/of andere door het bestuur te bepalen en aan Achmea
gelieerde zorgverzekeringen gediend zijn;
 het verstrekken van geldelijke en/of andere ondersteuning aan initiatieven tot
innovatie op het terrein van de gezondheidszorg waarvoor (nog) geen reguliere
financiering beschikbaar is;
 al datgene wat met het vorenstaande in verband staat of daartoe bevorderlijk kan
zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.
Fonds SGS ondersteunt projecten die de gezondheidszorg in Nederland verbeteren en
verstrekt daarvoor donaties aan (zorg)organisaties, kenniscentra, branche- of
patiëntenverenigingen en/of stichtingen. Ook steunt Fonds SGS kleinschalige
initiatieven voor buurtgerichte en lokale activiteiten die zich richten op gezondheid en
of welzijn. Voorwaarde hierbij is dat deze projecten en initiatieven mede ten goede
komen aan de verzekerden van Zilveren Kruis en daarmee hun gezondheid en hun
positie in het zorgproces verbetert.
Fonds SGS levert daarmee een belangrijke bijdrage aan het stimuleren van
innovatieve en baanbrekende initiatieven in de zorg, het onderzoek naar nieuwe
vormen van zorg, eHealth, kwaliteitsverbetering van zorg en het evalueren van
bestaande zorgvormen en zorgprocessen. Toepassing van nieuwe technologieën is
hierbij mogelijk, maar niet noodzakelijk. Fonds SGS subsidieert een diversiteit aan
initiatieven in de eerste lijn, tweede lijn, thuiszorg en welzijnszorg.
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Vestigingsadres
De statutaire zetel van Fonds SGS is Noordwijk. De stichting houdt kantoor aan de
Dellaertweg 1 te Leiden. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 41224102. Het RSIN nummer is 802707506.

Vermogen en beheer
Het resultaat bedroeg in 2019 € 0,4 miljoen. Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2019
€ 11,4 miljoen.
Fonds SGS werft geen gelden en opereert zonder winstoogmerk.
De opbrengsten uit het vermogen worden besteed aan financiering van gezondheidsprojecten. Eind 2019 is een deel van de beleggingen verkocht om aan de
verplichtingen van de lopende projecten te kunnen voldoen.

Beleggingsbeleid
Het beheer van de beleggingsportefeuille wordt, onder verantwoordelijkheid van het
bestuur, uitgevoerd door de externe vermogensbeheerder Van Lanschot Bankiers N.V.
(hierna: Van Lanschot). De vermogensbeheerder is verantwoordelijk voor het tactische
en operationele beleggingsbeleid. De vermogensbeheerder is, binnen de door het
bestuur geformuleerde randvoorwaarden, vrij in de wijze van beleggen en
herbelegging. De vermogensbeheerder is verantwoordelijk voor het verzamelen,
administreren en rapporteren over de beleggingen aan het bestuur. Jaarlijks worden
de resultaten en de risico’s door de vermogensbeheerder toegelicht aan het bestuur
van Fonds SGS.
De stichting hanteert een defensief beleid voor het beleggen van haar vermogen. De
beleggingsportefeuille bestaat per 31 december 2019 voor 66% uit beleggingen in
vastrentende waarden (obligaties) en voor 34% uit beleggingen in zakelijke waarden
(aandelen inclusief de impact pool). Per 31 december 2018 was de verhouding 75% 25%. Dit is conform het beleggingsbeleid, zoals dit is overeengekomen tussen Fonds
SGS en Van Lanschot. Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het
strategische beleggingsbeleid. Onder strategisch beleggingsbeleid wordt verstaan de
vaststelling van het doel en de stijl van het beleggingsbeleid, de strategische
beleggingsportefeuille en bandbreedtes en de selectie en aanstelling van
vermogensbeheerders.
Fonds SGS heeft voor het vermogensbeheer gekozen voor de beheervariant
‘Duurzaam+’, waarin duurzaamheid en financieel rendement hand in hand gaan. Naast
uitsluitingen en het aanspreken van bedrijven die achterblijven in duurzaamheid ligt
de focus in elke sector op de meest duurzame bedrijven.
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Sinds 2012 wordt een beleggingsstrategie gehanteerd op basis van een
maatschappelijk verantwoord en duurzaam vermogensbeheer. Dit houdt in dat
beleggingen op thema’s als “ondeugdelijk bestuur”, “tabak”, “kinderarbeid” en
“controversiële wapens” worden uitgesloten. Tevens heeft Fonds SGS besloten zich
aan te sluiten bij het beleid van Achmea omtrent het beleggen in farmaceutische
bedrijven.
Daarnaast heeft het bestuur, om toezicht te houden op de aan Van Lanschot uitbestede
werkzaamheden, kennis genomen van het ISAE 3402 type II rapport met betrekking tot
vermogensbeheer dienstverlening aan institutionele cliënten over de periode 1 januari
2019 tot en met 31 december 2019. Dit rapport geeft, naast inzicht in de opzet van de
getroffen beheersmaatregelen, ook inzicht in het bestaan en de werking van de
getroffen beheersmaatregelen. Het bestuur is van mening dat de in het rapport
genoemde beheersmaatregelen voldoende passend zijn om een uitspraak te kunnen
doen over het bestaan en waardering van de beleggingsportefeuille inclusief over de
juistheid en volledigheid van beleggingsresultaten. Het ISAE3402 type II rapport is op
31 maart 2020 voorzien van een positief oordeel van de externe accountant. De
bespreking van het ISAE 3402 type II rapport van Van Lanschot over het boekjaar 2019
heeft plaatsgevonden tijdens de bestuursvergadering van 17 juni 2020.
Het bestuur heeft begin 2019 de nieuwe beleggingsovereenkomst met Van Lanschot
getekend. In het nieuwe beleggingsprofiel is de portefeuille aangepast door meer
diversiteit en een betere spreiding met een actievere beleggingsstrategie in de
portefeuille aan te brengen en deel te gaan nemen in een low impact pool
(beleggingsadvies specifiek). Het kenmerk van de voorgestelde propositie is een
dynamische vermogensverdeling van aandelen, obligaties, onroerend goed,
grondstoffen en allocatiefonds. Daarnaast vindt er een zorgvuldige selectie van actief
beheerde beleggingsfondsen, indexfondsen en indextrackers plaats. Op deze wijze
ontstaat er een mix van actief en passief beheer en wordt op deze manier geprofiteerd
van meerdere actieve beheerders. Daarnaast wordt er met deze beleggingsoplossing,
binnen het profiel defensief, minder belegd in vastrentende waarden dat tevens
rendement verhogend moet werken.
Het bestuur heeft in 2019 een beleggingsstatuut opgesteld. Dit statuut maakt formeel
en expliciet welk beleid Fonds SGS over de beleggingen hanteert. Dit
beleggingsstatuut is in de bestuursvergadering van 11 december 2019 vastgesteld.
Naar aanleiding van het opstellen van het beleggingsstatuut heeft het bestuur haar
beleggingsbeleid met betrekking tot farmacie besproken. Achmea hanteert een
uitsluitingslijst en voor wat betreft farmacie hanteert Achmea een engagementtraject.
Het bestuur heeft besloten om het beleid en de uitsluitingslijst van Achmea te volgen.
Het bestuur zal geïnformeerd worden wanneer er grote mutaties plaatsvinden in het
aandeel farmacie. Van Lanschot heeft de opdracht gekregen om te kijken hoe deze
uitsluitingslijst zich verhoudt met de portefeuille van Fonds SGS. Deze toetsing heeft
in december 2019 plaatsgevonden.
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Ondanks een volatiele markt als gevolg van de afnemende economische groei
wereldwijd, de dreigingen van de handelsoorlog tussen Verenigde Staten en China en
de Brexit was 2019 een goed jaar met een netto rendement op de Duurzaam+
portefeuille van 11,7% en op de low impact pool (beleggingsadvies specifiek) van
1,3%.

Risicomanagement
Omdat Fonds SGS zich niet richt op het behalen van resultaten, maar veel meer op het
uitnutten van het vermogen conform de doelstelling van de stichting, is de
risicobereidheid beperkt. Ook de risico’s zijn beperkt en deze worden in de praktijk
door de beschreven maatregelen zodanig gemitigeerd dat zij ruim binnen de
risicobereidheid van Fonds SGS vallen.
Voor een beschrijving van de exposure en beheersing van deze risico’s wordt
verwezen naar de Algemene Toelichting op de jaarrekening.

Fiscaliteiten
Fonds SGS is door de Belastingdienst /Centrale Administratie erkend als Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze erkenning houdt in dat ontvangen schenkingen
en donaties niet fiscaal worden belast.
De wet- en regelgeving voor de filantropische sector heeft tot doel dat het vertrouwen
van het publiek in de filantropische sector wordt bevorderd. Via internet moet
informatie, met betrekking tot het functioneren, openbaar worden gemaakt over de
volgende aspecten: naam van de organisatie, het RSIN-nummer, het adres, de
doelstelling, de hoofdlijnen van het beleidsplan, de bestuurssamenstelling, het
beloningsbeleid, een verslag van de uitgeoefende activiteiten en de balans en de staat
van baten en lasten. Conform de richtlijnen van de ANBI wordt de vereiste informatie
via de website https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/innovatie/sgs ter
beschikking gesteld.
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Bestuurlijke zaken 2019
Per 1 januari 2019 wordt het bestuur van Fonds SGS gevormd door:
Mevrouw E.W. Dekker, voorzitter
Mevrouw N.M.L. Coenraad
De heer H. Cornet
Mevrouw M.A. van Dorst
De heer R.J. Moeke
Het bestuur geldt hiermee, conform de statuten, als volledig samengesteld.
Volgens het rooster van aftreden per 1 januari 2019 treden de bestuursleden op de
volgende data af:
De heer R.J. Moeke
1 januari 2020
De heer H. Cornet
1 januari 2021
Mevrouw M.A. van Dorst
1 januari 2021
Mevrouw E.W. Dekker
1 januari 2021
Mevrouw N.M.L. Coenraad
1 januari 2022
In verband met het aangekondigde vertrek van de heer H. Cornet per 1 januari 2021 is
eind 2018 een werving- en selectieprocedure opgestart om deze vacature in te gaan
vullen. Deze procedure heeft ertoe geleid dat het bestuur in 2019 de heer B.V.M. Crul
heeft voorgedragen als nieuw bestuurslid. De heer B.V.M. Crul is per 1 januari 2020
benoemd als bestuurslid bij Fonds SGS.
De heer R.J. Moeke heeft medio 2019 aangegeven zijn zittingstermijn te willen
verlengen. Het bestuur heeft hem voorgedragen voor herbenoeming en
de heer R.J. Moeke is per 1 januari 2020 herbenoemd voor een zittingsperiode van 4
jaar.
Het bestuur kwam in het verslagjaar vijf keer bijeen. In de vergaderingen kwamen de
aanvragen voor nieuwe projecten, de tussen- en eindrapportages van projecten en de
financiële stand van zaken, waaronder de ontwikkeling van de beleggingsportefeuille
aan de orde.
Geconcludeerd is dat het vermogensbeheer van Fonds SGS voldoet aan de eisen die
het bestuur met Van Lanschot is overeengekomen.
Daarnaast heeft het bestuur, om toezicht te houden op de aan Van Lanschot uitbestede
werkzaamheden, in de bestuursvergadering van 17 juni 2020 de ISAE 3402 Type II
rapportage tot en met 31 december 2019 van Van Lanschot besproken.
Eén van de vergaderingen betrof een besloten bestuursvergadering. In deze
vergadering hebben de bestuursleden in besloten kring met elkaar gesproken over de
samenstelling en het functioneren van het bestuur en de zittingstermijn van de
bestuursleden. Het bestuur heeft besloten dat nieuw benoemde bestuursleden
maximaal 1x herbenoemd kunnen worden en dus maximaal 8 jaar bestuurslid kunnen
zijn. Het bestuur heeft besloten dat deze maximering niet in de statuten opgenomen
hoeft te worden en er zal dus geen statutenwijziging plaatsvinden. Wel zal deze
maximering opgenomen worden in het Meerjarenbeleidsplan.
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Daarnaast is o.a. gesproken over het beleggingsbeleid met betrekking tot farmacie en
andere mogelijke vormen van financiering zoals start-up, scale-up, crowdfunding,
donaties en sprints. Dit heeft niet geleid tot aanpassing van het beleid.
Eind 2018 is het Meerjarenbeleidsplan van Fonds SGS bijgewerkt en begin 2019
vastgesteld door het bestuur.
Het bestuur heeft afgesproken om jaarlijks te evalueren of er wijzigingen in het beleid
voor de kleinschalige initiatieven aangebracht moeten worden. Deze evaluatie heeft
plaatsgevonden in de bestuursvergadering van 4 september 2019. Het bestuur heeft
geconcludeerd dat de financiering van kleine initiatieven succesvol is. Gedurende het
jaar was de indruk dat het vooral ging om de aanschaf van apparatuur, maar in de
evaluatie bleek dat de apparatuur vooral gebruikt wordt voor de activatie van een
kwetsbare doelgroep en daarmee past het goed binnen de doelstellingen van het klein
initiatief.
Het bestuur heeft besloten om Friesland als kernregio te schrappen, aangezien
zorgverzekeraar De Friesland een eigen stichting/innovatiefonds heeft en ook kleine
regionale initiatieven steunt. Bij aanvragen uit die regio zal afstemming met dit fonds
plaatsvinden.
Het bestuur heeft in 2019 aandacht besteed aan de Wet ter voorkoming van witwassen
en financiering van terrorisme (Wwft). Als gevolg van de Wwft moeten financiële
dienstverleners als banken en verzekeraars de rechtspersonen die klant bij hen zijn om
een zogenoemde UBO-verklaring vragen (UBO=Ultimate Benificiary Owner). Een UBO
is een natuurlijk persoon die de uiteindelijke eigenaar is van, of zeggenschap heeft
over, een juridische entiteit, dan wel de natuurlijke persoon voor wiens rekening een
transactie of activiteit wordt verricht. Entiteiten die geen échte UBO hebben, moeten
een hogere leidinggevende als pseudo-UBO aanwijzen. Het bestuur heeft besloten om
de voorzitter van het bestuur aan te wijzen als pseudo-UBO voor Fonds SGS.
Daarnaast heeft het bestuur besloten om bezwaar aan te tekenen tegen het
conceptwetsvoorstel Transparantie Maatschappelijke Organisaties. In het
regeerakkoord staat dat moeten worden voorkomen dat, via geldstromen vanuit het
buitenland naar politieke, maatschappelijke en religieuze organisaties onwenselijk
invloed wordt gekocht en dat deze geldstromen daarom meer transparant moeten
worden gemaakt. De SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie) vindt de
manier waarop de passage uit het regeerakkoord in het wetsvoorstel is uitgewerkt
onacceptabel en roept verenigingen en fondsen op om via de internetconsultatie
bezwaar aan te tekenen tegen dit conceptwetsvoorstel. Naar aanleiding van de vele
weerstand op dit wetsvoorstel, zowel maatschappelijk als juridisch, waren er in 2019
verder geen ontwikkelingen en zal er nog wel wat tijd overheen gaan voordat dit
wetsvoorstel weer voorligt. Het bestuur zal de ontwikkelingen blijven volgen.
Ook heeft het bestuur in 2019 een nieuw logo laten ontwikkelen en in gebruik
genomen.
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Beloningsbeleid
Het bestuur heeft gezocht naar evenwicht in de hoogte van hun vergoeding in relatie
tot de door de bestuursleden geïnvesteerde tijd. De hoogte van het presentiegeld voor
de bestuursleden is € 350,- exclusief BTW per bijgewoonde vergadering. Daarnaast
kunnen de bestuursleden de (reis)kosten declareren die zij maken in het kader van de
uitoefening van hun functie als bestuurslid van Fonds SGS.

Quickscan
Fonds SGS maakt gebruik van een QuickScan-beoordeling om te toetsen of potentiële
aanvragen in aanmerking kunnen komen voor subsidie. Voor een QuickScanbeoordeling kan via de website een projectplan met begroting worden ingediend. Op
basis van deze informatie wordt door een aantal relevante medewerkers van
Zilveren Kruis de haalbaarheid van een subsidieaanvraag beoordeeld aan de hand van
de criteria van Fonds SGS. Binnen 2-3 weken wordt uitsluitsel gegeven over de
haalbaarheid voor het indienen van een aanvraag.

Projecten
Projecten worden gefinancierd voor een periode van maximaal drie jaar. Aan de
goedkeuring wordt de voorwaarde verbonden dat een eindrapportage met financiële
verantwoording wordt ingediend. Bij projecten die een looptijd van een jaar of langer
hebben, worden tussenrapportages gevraagd en in voorkomende gevallen wordt
vervolgfinanciering afhankelijk gesteld van de resultaten van de tussenrapportages.
In 2019 ontving Fonds SGS 38 nieuwe aanvragen. De aanvragen bestonden uit 17
aanvragen voor zorgprojecten en 21 aanvragen voor kleine initiatieven. Daaruit blijkt
dat het verstrekken van financiering voor kleine initiatieven zeer succesvol is.

Goedgekeurde projecten
In 2019 zijn in totaal 18 aanvragen gehonoreerd. De goedgekeurde projecten bestaan
uit vier aanvragen voor een zorgproject en 14 aanvragen voor een klein initiatief.
Daarnaast zijn er eind 2019 vier projectaanvragen ontvangen waarover besluitvorming
in 2020 zal plaatsvinden.
Onderstaand volgt een korte beschrijving van de goedgekeurde projecten.
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Goedgekeurde zorgprojecten
INITIATIEF

TOEGEKEND

Digitale tool voor gepersonaliseerde diagnostiek bij EPA
In de zorg voor mensen met een ernstig psychische aandoening is
het doel om mensen optimaal te laten herstellen, in die zin dat
symptomen zoveel mogelijk naar de achtergrond verdwijnen, dat
mensen zo optimaal mogelijk kunnen functioneren en dat mensen
leren leven met hun psychische kwetsbaarheid. In de praktijk blijkt
het lastig om de focus breder te leggen dan alleen de aandacht
voor de symptomen. Het doel van deze aanvraag is het, samen
met professionals en patiënten, ontwikkelen van een digitale tool
gericht op het beter in kaart brengen van de klachten van mensen
met een ernstig psychische aandoening evenals van de krachten
en wensen van mensen om op die manier te komen tot meer
gepersonaliseerde diagnostiek en ondersteuning. Met een goed
werkende tool krijgen patiënten en hun hulpverleners meer inzicht
en hierdoor kunnen patiënten meer regie nemen over hun eigen
behandeling. Het resultaat is een webbased tool, gebaseerd op het
gedachtengoed van de International Classification of Functioning
Dissabilities and Health van de WHO. Deze zal ingezet worden
binnen Lentis, GGZ Drenthe, Dimence en GGZ Friesland.

€ 49.960

Virtual Reality tegen angst en pijn bij dialyse
SyncVR richt zich met dit project op het probleem rondom pijn en
angst bij dialysebehandelingen. Volgens de initiatiefnemer heeft
virtual reality de potentie om zowel de angst- als de pijnervaring
tot wel 60% te verminderen. In verkennend onderzoek is dit met 49
patiënten op 3 locaties getest, waarvan bijna driekwart van de
patiënten minder pijn/angst ervoer tijdens het aanprikken. In dit
project wil men deze interventie testen en doorontwikkelen voor
de doelgroep.

€ 52.305

De Nationale Denktank 2019; Hoe blijft NL gezond en weerbaar in
een digitale samenleving
De Nationale Denktank is een jaarlijks programma waarin 20 jonge
academici vanuit verschillende studieachtergronden en
universiteiten, samen met experts uit het veld, hun tanden zetten
in een prangende maatschappelijke uitdaging. In 2019 richt de
Nationale Denktank zich op het maatschappelijke vraagstuk: ‘Hoe
blijft Nederland gezond en weerbaar in een digitale samenleving’.
De Nationale Denktank analyseert de grootste knelpunten en
bedenkt hiervoor vervolgens praktische en creatieve oplossingen.
Men werkt samen met verschillende partijen en themapartners om
tot deze oplossingen te komen en deze ook in praktijk te brengen.

€ 121.000
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Mesh in behandeling
Het implanteren van een sling of matje is een veel toegepaste
interventie bij verzakking in het bekkenbodem gebied of bij een
liesbreuk. Meestal pakt de behandeling goed uit, maar voor 2-5%
levert de plaatsing klachten op die soms van zeer ernstige aard
zijn. Voor deze patiënten is onoverzichtelijke en vaak minimale
zorg voor handen. Daardoor leggen patiënten lange doorverwijs
routes af op zoek naar de juiste hulp, met zeer hoge zorgkosten tot
gevolg. De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest rondom
deze medische implantaten. Tot op heden is het de beroepsgroep
echter niet gelukt om grip op deze problematiek te krijgen.
Landelijke verenigingen van medisch specialisten en diverse
experts in het veld zijn nu bereid gevonden om over het
onderwerp in gesprek te gaan. Met behulp van enkele patiënten
heeft ‘LOC Zeggenschap in zorg’ deze partijen benaderd en er is
draagvlak ontstaan om aan oplossingen te werken.
Dit project is gericht op het ontwikkelen van zorgpaden voor mesh
patiënten. Deze zorgpaden worden in kaart gebracht en
vervolgens worden artsen en patiënten geïnformeerd over deze
zorgpaden zodat de genoemde patiënten beter geholpen worden.

€ 21.200

Goedgekeurde kleine initiatieven
INITIATIEF

TOEGEKEND

Duofiets+Tovertafel
Stichting Fonds Hartewensen zet zich in voor vervulling van
wensen van cliënten van de Hartekamp Groep.
De duofiets wordt ingezet op de Hartekamp te Heemstede voor 10
verstandelijk beperkte, gedragsmoeilijke oudere mannen. Tot nu
toe konden zij gebruik maken van de duofiets van hun “buren”,
maar deze groep gaat binnenkort verhuizen en gaat de fiets
meenemen. De bewoners zullen zonder deze duofiets veel minder
gaan bewegen, terwijl dat juist, i.v.m. hun motorische
beperkingen en leeftijd, zo belangrijk is. De tovertafel is bedoeld
voor de Hartekamp Groep in Heemskerk voor een groep van 12
cliënten met een gemiddelde leeftijd van rond de zestig jaar met
een ernstige verstandelijke beperking. De groep die de tovertafel
graag wil hebben, heeft hem voor een paar weken kunnen
uitproberen en was zonder uitzondering laaiend enthousiast. Het
bracht heel veel extra interactie, uitdaging en activiteit.

€ 4.000
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Sprank beleef- en beweegtuin
Aan de Vlasakkerkamp in Hardenberg biedt stichting Sprank
begeleid wonen voor 40 mensen met een verstandelijke beperking
en 25 dagbestedingsplekken. Bij deze locatie wil men een beleefen beweegtuin realiseren. Samen met de Gemeente Hardenberg,
Landstede Kinderopvang, zorgorganisatie Baalderborg groep en
De Haere, praktijk voor fysiotherapie, ergotherapie en gezond
bewegen is de beleef- en beweegtuin ontworpen. De beleef- en
beweegtuin heeft drie doelen: 1. mensen met behulp van een
beleef- en beweegtuin meer te laten bewegen zodat hun algemene
gezondheid en vitaliteit toeneemt, 2. het vergroten van de
integratie in de samenleving van mensen met een verstandelijke
beperking en 3. een zinvolle dagbesteding of daginvulling bieden
met onderhoudswerkzaamheden in de tuin.

€ 5.000

Realisatie Special Cruyff Court
De Cruyff Foundation realiseert zogenaamde Cruyff Courts in
wijken en bij instellingen voor kinderen met een beperking.
Speciale Cruyff Courts zijn aangepast aan de behoeften van deze
kinderen. Op het terrein van Visio De Brink te Vries wil men zo’n
special Cruyff Court realiseren. Voor de aanleg van een special
court zijn aanpassingen nodig die zijn afgestemd voor de
doelgroep.

€ 5.000

Rolstoelfiets ZONL
Zorggroep Oude en Nieuwe Land biedt zorg- en dienstverlening
aan de inwoners van de Noordoostpolder, Urk en Steenwijkerland.
Men richt zich daarbij voornamelijk op(complexe ouderenzorg in
de woonzorglocaties en thuis, op jeugd- en maatschappelijke
ondersteuning en behandeling en revalidatie. Voor de immobiele
cliënten op de locatie Zonnewiede en in de omgeving van hun
locatie vragen zij een bijdrage voor de aanschaf van een
rolstoelfiets.

€ 2.500

CRDL
Voor de bewoners die lijden aan verschillende vormen van
dementie en moeite hebben met communicatie en sociale
interactie is het de wens van de vrijwilligers van Huize Het Oosten
om met een hulpmiddel nieuw contact mogelijk te maken. Voor de
oudere bewoners wordt de kwaliteit van leven door de CRDL, naar
de aard van hun beperking, verbetert door sociale participatie,
beleving en interacties. Door de prikkels die de bewoners
ontvangen wordt een merkbare verbetering in de fysieke en
geestelijke conditie bevorderd.

€ 1.000
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RaceRunning Borging 2.0
RaceRunning is een sport voor kinderen die in het dagelijks leven
in een rolstoel zitten of een loophulpmiddel nodig hebben. Voor
deze groep ernstig beperkte kinderen is dit in sommige gevallen
één van de weinige mogelijkheden om aan sport te doen. De
RaceRunner lijkt voor deze doelgroep zeer geschikt om conditie te
onderhouden of te verbeteren en bij een sportactiviteit te
participeren. ‘Borging van RaceRunning in Nederland’ is een
bestaand project dat stopt per 1 september 2019. Men is echter
van mening dat, ondanks de grote groei, RaceRunning nog
onvoldoende geborgd is om zonder hulp van RaceRunning NL zich
verder te ontwikkelen. Men wil daarom voor een goede landelijke
dekking in meerdere provincies nog verenigingen oprichten. Men
wil verenigingen werven in de regio’s Zaanland, Utrecht en
Zwolle.

€ 15.000

Gevluchte kinderen weer in balans
Stichting Kind te Paard biedt paardentherapie aan voor kinderen in
instellingen en opvangcentra. Met het project ‘Gevluchte kinderen
weer in balans’ willen zij gevluchte kinderen tussen de 4 en 18 jaar
met trauma’s en gedragsproblemen een behandelingstraject
aanbieden met equitherapie . Zij hebben veel ervaring met
getraumatiseerde kinderen, ook specifiek met
vluchtelingenkinderen. Twee jaar geleden zijn zij een
samenwerking aangegaan met het AZC in Amersfoort die
aangeven dat de behoefte aan professionele hulp voor kinderen
zeer groot is. Op basis van die hulpvraag wil men in dit project 30
gevluchte kinderen helpen die op dit moment in het AZC
verblijven.

€ 24.000

Zoefzoef
In Haarlem neemt het aantal bushaltes af in de wijken. Hierdoor
neemt de loopafstand tot de resterende haltes toe en zijn deze
voor ouderen niet gemakkelijk meer te bereiken. Ouderen die
minder mobiel worden kunnen op een gegeven moment lastig
zelfstandig in-, uit- en overstappen of alleen reizen in het openbaar
vervoer. Zij hebben behoefte aan deur-tot-deur vervoer. Zoefzoef
is een vervoersinitiatief en biedt fijnmazig, flexibel en plezierig
vervoer in de wijk met elektrische shuttles. Het is vervoer op
aanvraag, hoofdzakelijk met vrijwilligers. Men heeft een pilot
uitgevoerd in de stadsdelen Schalkwijk en Zuidwest. Daarin werd
duidelijk dat de mensen, die geen goede vervoersalternatieven
voor korte ritten hebben, bereikt werden. Er zijn voldoende
gemotiveerde en zeer capabele vrijwillige chauffeurs gevonden en
er is veel ervaring opgedaan met alle aspecten van organisatie en
uitvoering om nu te kunnen bestendigen. Deze aanvraag gaat over
uitbreiding van de vervoerservice met de Zoefzoef met 2 wijken in
Haarlem Noord.

€ 16.226
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Duofietsen Fietsmaatjes Almere
Stichting Fietsmaatjes Almere is er voor mensen die er graag op
uit gaan met de fiets maar dit door een beperking (in bewegen,
zien, horen of vanwege bijvoorbeeld dementie) niet meer
zelfstandig kunnen. Ook mensen die kampen met eenzaamheid
behoren tot de doelgroep (gasten). Een gast wordt gekoppeld aan
een vrijwilliger waarbij Fietsmaatjes Almere zorgt voor een goede
match tussen vrijwilligers en gasten. De fietstochten worden op
een duofiets met elektrische trapondersteuning en versnellingen
gemaakt. De gast kan meefietsen naar eigen vermogen en zit
naast een vrijwilliger (fietsmaatje) die trapt en stuurt. De duofiets
heeft comfortabele stoeltjes. Men richt zich in principe op de
doelgroep 75+ met een beperking, maar op voorhand sluit men
niemand uit als gast van de stichting. Men vraagt een bijdrage
voor de aanschaf van 2 duofietsen.

€ 15.000

Huis van Begrip
Stichting Kind en Groei is het landelijke kenniscentrum op het
gebied van groei en ontwikkeling bij kinderen. Stichting Kind en
Groei verricht al ruim zestien jaar wetenschappelijk onderzoek
naar het Prader-Willi syndroom (PWS), een zeldzame, zeer
ernstige, aangeboren aandoening die door uiteenlopende
lichamelijke en psychische symptomen gekenmerkt wordt. In 2014
werd door Stichting Kind en Groei het Landelijk Expertisecentrum
PWS opgericht en gevestigd in twee locaties (Erasmus MC en
Radboudumc), ingebed in een landelijk netwerk van vijftien
behandelcentra voor PWS. Sinds 2016 beschikt het
expertisecentrum over een digitaal portaal: het Huis van Begrip.
Het doel van de aanvraag is om met behulp van een
overbruggingsfinanciering het Huis van Begrip in 2020 in stand te
houden, zodat in dat jaar structurele financiering via de betrokken
UMC’s bewerkstelligd kan worden en de website met de
gebundelde kennis en de online community kan worden geborgd.

€ 10.000

Woensdagavond Soos Westerveld
Welzijn MensenWerk zet zich in om mensen, jong en oud, een
betekenisvol leven te geven. Omdat de woensdagavond soos in
een dorpshuis van Welzijn MensenWerk plaatsvind én omdat het
Nederlands Rode Kruis haar medewerking hieraan heeft gestopt,
is Welzijn MensenWerk gevraagd de begeleiding over te nemen
voor zorgbehoevende deelnemers, die bij elkaar komen voor
vrijetijdsbesteding en ontspanning. Welzijn MensenWerk wil
hierbij onderzoeken of deze activiteit structureel overgenomen kan
worden, waarbij nieuw is dat de vrijwilligers extra ondersteuning
krijgen van een professional voor wat betreft de zorgtaken die
tijdens de activiteit gedaan moeten worden.
Men vraagt financiële ondersteuning voor de organisatie van 16
activiteiten per jaar voor mensen met een beperking.

€ 1.400
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Oud Geleerd Jong Gedaan
€ 10.000
Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan organiseert colleges voor
senioren die gegeven worden door enthousiaste studenten in
tehuizen, bibliotheken en buurtcentra in Utrecht. Thema’s zoals
Strafrecht, Kunstgeschiedenis en Kunstmatige Intelligentie worden
in reeksen van 4 keer 1 uur besproken. De colleges kunnen worden
getypeerd als cognitief uitdagend, interactief en voor iedereen
toegankelijk. Met de colleges worden generaties verbonden, wordt
senioren een podium gegeven om hun kennis te delen en ontstaan
sociale contacten voor een doelgroep die dit goed kan gebruiken.
Het project is een toevoeging aan het huidige welzijnsaanbod,
want niet alle senioren houden van bingo en handwerken. In 2020
bereikt men naar verwachting landelijk meer dan 8000 senioren en
300 studenten door middel van kennisoverdracht en gesprekken.
Zwemmen voor kankerpatiënten
Inloophuis Parkhuys Almere richt zich op psychosociale
ondersteuning en begeleiding voor iedereen die geraakt is door
kanker. Men kan daar terecht voor informatie, begeleiding,
lotgenotencontact, creatieve bijeenkomsten en bewegen &
ontspannen. Voor de doelgroep vrouwen die een
borstkankerbehandeling hebben ondergaan heeft men het idee
opgepakt een zwemactiviteit met lotgenoten aan te bieden.
Zwemmen is voor deze doelgroep heel belangrijk om de spieren
en klieren krachtiger te maken en het is een remedie tegen
oedeemvorming. Het is echter een psychologisch grote stap om
naar een regulier zwembad te gaan en om die reden vindt het
initiatief plaats in het therapeutische zwembad van Revalidatie
centrum Merem. Een veilige omgeving waarin men zich niet hoeft
te begeven in gemeenschappelijke kleedruimtes en
gemeenschappelijke zwemgroepen. De bedoeling is om met een
groep van maximaal 8 vrouwen 1 keer per week 1 uur te
zwemmen.

€ 4.500
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Verborgen Schatten in Amsterdam en Rotterdam
Stichting BedtimeStories richt zich met literaire interactieve
voorleesactiviteiten op patiënten in ziekenhuizen en op licht
dementerende ouderen in Nederland. ‘Verborgen Schatten’ is een
nieuwe activiteit voor kwetsbare ouderen, waarbij een
professioneel acteur verhalen en gedichten voorleest uit de
literatuur. De acteur neemt de mensen mee op een reis door hun
persoonlijke verhalen en herinneringen; ondersteund door
gedichten en muziek uit de literatuur. Na de performance van de
professionele acteur gaat men in het tweede gedeelte met de
deelnemer aan de slag met het Doe-Boek, samen met de
vrijwilliger. Dit project richt zich op de thuiswonende
Amsterdamse en Rotterdamse ouderen met regiebeperking en
somatische klachten. Men verwacht in totaal 150 kwetsbare
ouderen (75+) te bereiken, verdeeld in 10 groepen bij de diverse
Amsterdamse en Rotterdamse ontmoetingscentra.

€ 18.500

Aan één project is gedurende het verslagjaar aanvullende financiering ter beschikking
gesteld.
Consulatie Sociaal Domein
Altrecht GGZ heeft in 2018 subsidie verkregen
voor een project dat het mogelijk maakt dat
consultatie door GGZ specialisten uit de
gebiedsgerichte teams aan het sociaal domein in
een tweetal wijken van Utrecht plaats kan
vinden. Hiermee wordt inzicht verkregen in de
wijze waarop, de mate waarin, consultatie plaats
vindt en input verzameld over de meerwaarde
hiervan.
Op basis van de resultaten zal VWS worden
gevoed om te komen tot een concreet voorstel in
de richting van de NZa, om te komen tot een
structurele bekostiging en daarmee financiering
van consultatie door GGZ-specialisten aan het
sociale domein. Deze subsidie is bedoeld om de
tussenfase naar definitieve financiering te
overbruggen.
In 2018 is een eerste fase van dit project
gefinancierd. Om voortzetting van de
consultatiefunctie tot eind 2019 te faciliteren is
een aanvullende financiering toegezegd. De
totale financiële bijdrage aan dit project bedraagt
hiermee € 144.589.

€ 87.707
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Afgewezen
In 2019 zijn in totaal 16 aanvragen afgewezen.
Onderstaand wordt weergegeven hoe de in 2019 binnengekomen aanvragen zich in
aantallen verhouden tot gehonoreerd, afgewezen en nog in behandeling.

Onderstaand wordt weergegeven hoe de in 2019 binnengekomen aanvragen zich in
bedragen verhouden tot gehonoreerd, afgewezen en nog in behandeling.
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Tussenrapportages
Van de volgende lopende projecten zijn in 2019 één of meerdere tussenrapportages
besproken:
 Consultatie Sociaal Domein
 Wetenschappelijk Onderzoek naar afgewezen euthanasiehulpvragen
 Draagbare Kunstnier, fase 2
 Selectief Mutisme
Eindrapportages
In 2019 zijn negen projecten formeel beëindigd:
 Digitaal GIPSgezinsdossier
 Artsen zonder Grenzen, TB practial en vluchtelingen
 Maximaal Bewegen
 Doras Online (voorheen E-patient)
 Vier het Leven, matineevoorstelling
 Aangepaste auto De Witrik
 Duofiets+Tovertafel Fonds Hartewensen
 Beleeftuin De Haven
 CRDL
Van één project is de financiering stopgezet en van één project is de
subsidietoekenning ingetrokken:
 OBE1 (vrijval: € 289.328), de financiering is stopgezet, omdat de tussenresultaten
niet bereikt zijn.
 Beter Samen in Westerpark (vrijval: € 49.640), de subsidietoekenning is
ingetrokken, omdat niet voldaan is aan het opleveren van een dekkende begroting.
Aan het einde van het verslagjaar waren er in totaal 23 lopende projecten en
kleine initiatieven.

Resultaat
Het vermogen van de stichting is belegd in een beleggingspool. Het doel van de
beleggingen is om een resultaat op beleggingen na te streven dat zo dicht mogelijk bij
de opbrengst van de door de vermogensbeheerder gehanteerde benchmark ligt. De
toets aan de benchmark betreft het totale rendement.
Het netto resultaat bedraagt € 0,4 miljoen en is toegevoegd aan het eigen vermogen.

Toekomst
Fonds SGS heeft een vermogen van € 11,4 miljoen. Deze middelen worden
besteed aan het realiseren van de doelstellingen van de stichting.
Het voornemen voor 2020 is om actieve acquisitie te plegen bij zorginstellingen,
patiëntenverenigingen en brancheorganisaties om meer projectaanvragen te gaan
verwerven.
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Gebeurtenissen na balansdatum
In 2020 zijn consequenties te verwachten als gevolg van de uitbraak van het
coronavirus. Momenteel is, voor zover bekend, nog geen sprake van impact op de
activiteiten van Fonds SGS, anders dan de impact op de financiële markten. Er zullen
in 2020 ongetwijfeld gevolgen zijn voor de doorlooptijd bij de gefinancierde projecten.
Zodra deze bij aanvragers bekend zijn, verwachten wij dat dit door hen bij het bestuur
kenbaar zal worden gemaakt. Een andere consequentie kan zijn dat er minder
projectaanvragen binnen zullen komen omdat de focus van zorgprofessionals ligt bij
de verzorging van patiënten die besmet zijn met het coronavirus en minder bij de
opstart van vernieuwende zorgprojecten

Leiden, 17 juni 2020
Het bestuur van Fonds SGS

N.M.L. Coenraad

___________________________________

H. Cornet

B.V.M. Crul

___________________________________

E.W. Dekker

M.A. van Dorst

___________________________________

R.J. Moeke

___________________________________
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JAARREKENING
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Balans per 31 december 2019 (na resultaatbestemming)
× (€ 1.000)
TOELICHTING

31 DECEMBER
2019

31 DECEMBER
2018

11.786

11.001

2
152
154

138
127
265

11.940

11.266

10.547
896
11.443

10.197
0
10.197

295

404

185
17
202

643
22
665

11.940

11.266

Activa
Vaste activa

1

Financiële vaste activa
Vlottende activa

2

Vorderingen
Liquide middelen

Totaal activa
Passiva
Eigen vermogen

3

Algemene reserve
Herwaarderingsreserve
Langlopende schulden

4

Te betalen projecten
Kortlopende schulden
Te betalen projecten
Overige schulden

Totaal passiva

5
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Staat van baten en lasten
× (€ 1.000)
TOELICHTING

2019

2018

556
1
557

-156
2
-154

Lasten projecten
Overige lasten

125
82
207

366
90
456

Resultaat

350

-610

Baten

6

Overige baten
Beleggingsbaten
Lasten

7

Resultaatbestemming
Het bestuur besluit dat het resultaat over 2019 van € 350 duizend ten gunste van de
algemene reserves wordt gebracht.
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Kasstroomoverzicht
× (€ 1.000)
31 DECEMBER
2019

31 DECEMBER
2018

350

-610

Kasstroom uit operationele activiteiten
Resultaat
Aanpassing voor
(On)gerealiseerd resultaat effecten

1/3

-484

462

Verandering in werkkapitaal:
Rekening-courant Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V.
Te betalen projecten
Overige vorderingen-/schuldenpositie

5
4/5
2/5

3
-567
128
-436

-573
-253
-1
-827

-570

-975

-14.900
15.495
595

-6.476
6.754
278

25

-697

127
25
152

824
-697
127

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Aankoop effecten
Verkopen en aflossing effecten

1
1

Netto kasstroom
Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:
Stand per 1 januari
Mutatie boekjaar
Stand 31 december

2
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ALGEMENE TOELICHTING
De activiteiten van Fonds Stichting Gezondheidszorg Spaarneland bestaan
voornamelijk uit het verstrekken van geldelijke en/of andere ondersteuning aan
instellingen en ondernemingen die werkzaam zijn op het gebied van de
volksgezondheid voor zover daarmee ook de belangen van de verzekerden van
Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. gediend zijn. Fonds SGS heeft geen
winstoogmerk en houdt kantoor aan de Dellaertweg 1 te Leiden. De statutaire zetel van
Fonds SGS is Noordwijk. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer 41224102.
ALGEMENE GRONDSLAGEN
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving hoofdstuk 640 organisaties-zonder-winststreven (RJ 640).
In verband met de aard van de activiteiten van Fonds SGS is er geen begroting
opgenomen.
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening
worden door het bestuur van Fonds SGS verschillende oordelen, aannames en
schattingen gedaan, die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen
bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen, aannames en schattingen inclusief de
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende
jaarrekeningposten.
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn
ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.
De jaarrekening is opgesteld in duizenden euro’s tenzij anders vermeld.
De balans, staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht bevatten verwijzingen
naar een toelichting.
Vreemde valuta
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening
verwerkt tegen de koers op transactiedatum.
Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele
valuta tegen de koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening
voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de winst-enverliesrekening, tenzij hedge-accounting wordt toegepast.
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Financiële vaste activa
De financiële vaste activa wordt bij eerste verwerking tegen verkrijgingsprijs
gewaardeerd plus bijkomende kosten. De vervolgwaardering vindt tegen reële waarde
plaats. De gerealiseerde waardeveranderingen worden in het resultaat verantwoord.
Voor de ongerealiseerde waardeveranderingen is een herwaarderingsreserve
opgenomen.
Vlottende activa
De overige vorderingen en vlottende activa wordt bij eerste verwerking gewaardeerd
tegen reële waarde. De overige vorderingen en vlottende activa wordt na eerste
verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens
oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende onderdelen: algemene reserve en
herwaarderingsreserve.
De herwaarderingsreserve betreft het saldo van de ongerealiseerde waardeverschillen
tussen aankoopprijs en de reële waarde van beleggingen.
Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële
waarde. Voor de vervolgwaardering worden de langlopende schulden gewaardeerd
tegen geamortiseerde kostprijs.
Subsidieverplichtingen worden op de balans opgenomen op het moment dat het
bestuur een besluit heeft genomen, ook als de verplichting is aangegaan voor meer
dan een jaar.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële
waarde. Na eerste verwerking worden de kortlopende schulden gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs. Subsidieverplichtingen worden op de balans opgenomen op
het moment dat het bestuur een besluit heeft genomen.
GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de
geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op
transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van
gerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde financiële
vaste activa.
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Financiële baten en lasten
Beleggingsbaten
Uitsluitend gerealiseerde beleggingsresultaten worden in het resultaat verantwoord.
Voor de ongerealiseerde resultaten is een herwaarderingsreserve opgenomen.
Rentebaten en -lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de
effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva.
Kosten projecten
De kosten van projecten voor toekomstige jaren, welke in het verslagjaar zijn
toegekend, worden in één keer ten laste van het resultaat gebracht.
Overige baten
Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering
van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief
of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Overige lasten
De lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch
potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een
vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Dit betreft administratie-, bestuurs- en
accountantskosten.
KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen
in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van
deposito’s met een looptijd langer dan drie maanden. Ontvangsten en uitgaven uit
hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom
of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt zijn niet in het kasstroomoverzicht
opgenomen.
RISICO’S MET BETREKKING TOT FINANCIELE INSTRUMENTEN
De risico’s die de stichting loopt, kunnen worden onderscheiden in markt-/
beleggingsrisico, valutarisico, renterisico, liquiditeit-/kasstroomrisico, tegenpartijrisico,
operationeel risico en compliance risico.
Hieronder volgt een korte toelichting op de exposure en beheersing van deze risico’s.

Pagina 27 van 37

Fonds Stichting Gezondheidszorg Spaarneland – Jaarrapport 2019

Markt-/beleggingsrisico
Fonds SGS staat, vanwege haar defensieve beleggingsportefeuille, beperkt bloot aan
marktrisico. Omdat Fonds SGS niet gericht is op het behalen van een
beleggingsresultaat, maar veel meer op het uitnutten van het vermogen conform de
doelstelling van de stichting, zijn de fondsen van Fonds SGS risicomijdend belegd,
waardoor het marktrisico, conform de risicobereidheid van Fonds SGS, beperkt is.
Het functioneren van Van Lanschot wordt beoordeeld aan de hand van het ISAE 3402
type II rapport met betrekking tot vermogensbeheer dienstverlening aan institutionele
cliënten over het afgelopen boekjaar, waardoor de risico’s op uitbesteding van
vermogensbeheer beperkt worden. Daarnaast wordt het functioneren van Van
Lanschot beoordeeld aan de hand het jaarlijkse gesprek dat het bestuur voert met de
vermogensbeheerder.
Valutarisico
De risicobereidheid op valutarisico is laag. Vanuit de normale bedrijfsactiviteiten
wordt nagenoeg geen valutarisico gelopen. Vanuit de beleggingen van Fonds SGS
wordt wel valutarisico gelopen, omdat een deel van de beleggingen buiten de Eurozone is ondergebracht. Binnen het mandaat van Van Lanschot wordt het vastrentende
gedeelte gezien als de veilige kern van de beleggingen. Om die reden is o.a. gekozen
voor leningen die gedenomineerd zijn in euro’s. Binnen de zakelijke waarden wordt
wel belegd in aandelen met noteringen in diverse buitenlandse valuta. De meeste
aandelen staan onder invloed van (indirecte) valuta schommelingen vanwege hun
grensoverschrijdende activiteiten. Het valuta risico wordt door Van Lanschot
gemanaged door een beperkt deel van de beleggingen in vreemde valuta te
accepteren, dit betreft ca. 17 % van de portefeuille van SGS, bij een strategische
weging van 35% risicodragende waarden en 65% vastrentende waarden.
Renterisico
De risicobereidheid op renterisico is laag. Uit hoofde van de beleggingen van Fonds
SGS wordt renterisico gelopen aangezien de veranderende marktrente de koers van de
beleggingen beïnvloedt. Door de marktverwachtingen te volgen en de risico’s op dit
gebied aan de orde te brengen in de gesprekken met Van Lanschot, kunnen tijdig
wijzigingen in de looptijd of beleggingsmix worden doorgevoerd en kan het
renterisico zo goed als mogelijk worden beperkt.
Liquiditeit-/kasstroomrisico
Het liquiditeit-/kasstroomrisico is beperkt als gevolg van het beleid op liquide
beleggingen en het vooruit financieren van gelden door Zilveren Kruis.
Tegenpartijrisico
Fonds SGS subsidieert partijen die, conform de uitgangspunten in de statuten van de
stichting, hiervoor in aanmerking komen en op basis van een gedegen plan. Daarnaast
verlangt Fonds SGS verantwoording van de besteding van de subsidiegelden, ook
tussentijds. Desondanks bestaat daarbij uiteraard het risico dat gesubsidieerde
partijen de subsidies niet correct besteden of dat de rechtmatigheid van besteding of
verantwoording niet kan worden vastgesteld. Ook kan een gesubsidieerde partij in
financiële of operationele problemen komen, waardoor de subsidies niet conform de
doelstelling kunnen worden besteed.
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Deze risico’s worden in het licht van de risicobereidheid, voor zover mogelijk, beperkt.
Mede door subsidies, met name als het om grotere bedragen gaat, gefaseerd uit te
keren, waarbij de stichting tussentijdse verantwoording vraagt en de subsidie zo nodig
tussentijds kan stopzetten of reeds uitbetaalde bedragen kan terugvorderen. Hierbij
bestaat het risico dat deze terugvordering oninbaar is. Tevens worden de plannen niet
alleen door het bestuur van de stichting zelf, maar ook door een expertteam vanuit
Zilveren Kruis beoordeeld om de genoemde risico’s zo veel mogelijk uit te sluiten.

Operationeel risico
Uiteraard loopt ook Fonds SGS in theorie enig risico dat niet (tijdig) aan
verplichtingen, zoals toezeggingen aan subsidieontvangers, kan worden voldaan ten
gevolge van ontoereikende of falende interne processen, medewerkers of systemen.
Dit risico is in voldoende mate verminderd door de operationele ondersteuning van de
stichting te beleggen bij Zilveren Kruis, waar de processen van de stichting in de
organisatie zijn ingebed. Door alle referentenadviezen, vergaderstukken en financiële
rapportages tijdens de bestuursvergaderingen te beoordelen, wordt de uitbesteding
aan Zilveren Kruis gemonitord. Slechts bestuursbesluiten zijn leidend voor uitvoering
van werkzaamheden door Zilveren Kruis. Daardoor is Fonds SGS niet of nauwelijks
kwetsbaar op dit punt.
Compliance risico
Het niet naleven van wet- en regelgeving kan, net zoals bij ieder andere juridische
entiteit, resulteren in juridische of bestuurlijke sancties. Ook hier lift de stichting mee
op de expertise die Zilveren Kruis als grote zorgverzekeraar heeft. In dat kader worden
alle subsidieaanvragen getoetst aan wet- en regelgeving en aan de in de statuten
vastgelegde doelstellingen van de stichting en is ingeregeld dat alle
subsidieaanvragen door een expertteam van Zilveren Kruis worden getoetst op
haalbaarheid en doelmatigheid en op compliance aan wet- en regelgeving.
Tevens worden subsidievragers, waar nodig, getoetst om te voorkomen dat subsidie
wordt verstrekt aan een partij die frauduleus handelt of op andere wijze niet voldoet
aan wet- en regelgeving. Hierdoor zijn de beschreven risico’s op zodanige wijze
verminderd dat deze passen in de beperkte risicobereidheid van de stichting.
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Toelichting op de balans
1. VASTE ACTIVA

Financiële vaste activa
De samenstelling van deze post is als volgt:
× (€ 1.000)
PERCENTAGE BALANSWAARDE
2019
31-12-2019

Aandelen incl. de impact pool

34%

Obligaties

66%

PERCENTAGE BALANSWAARDE
2018
31-12-2018

4.044

25%

7.742

75%

11.786

2.753
8.248
11.001

Het verloop van de balanswaarde van de financiële vaste activa is als volgt:
× (€ 1.000)

Stand 1 januari
Aankopen
Verkopen en aflossingen
Herwaardering
Stand per 31 december

2019

2018

11.001

12.030

14.900

6.476

-15.495

-6.754

1.380

-751

11.786

11.001

De financiële vaste activa zijn als volgt naar rating te splitsen:
× (€ 1.000)
PERCENTAGE BALANSWAARDE
2019
31-12-2019

PERCENTAGE BALANSWAARDE
2018
31-12-2018

AAA

0%

0

35%

3.890

AA

0%

0

3%

279

A

0%

0

24%

2.590

BBB

0%

0

27%

3.002

Onder BBB

0%

0

0%

0

11.786

11%

Geen rating

100%

11.786

1.240
11.001

In 2019 zijn de effecten geclassificeerd onder ‘geen rating’ omdat de aandelen en
obligaties zijn belegd in beleggingsfondsen. In 2018 werd belegd in individuele
fondsen waar een rating aan te koppelen is.
De financiële vaste activa zijn als volgt naar valuta te splitsen:
× (€ 1.000)
PERCENTAGE BALANSWAARDE
2019
31-12-2019

Euro

PERCENTAGE BALANSWAARDE
2018
31-12-2018

97%

11.456

82%

9.063

Amerikaanse Dollar

3%

330

14%

1.553

Overige

0%

0

4%

11.786

385
11.001

De beleggingen van Fonds SGS worden beheerd door Van Lanschot B.V. Het bestuur
van Fonds SGS is verantwoordelijk voor het strategisch beleggingsbeleid.
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Het vermogen van Fonds SGS is belegd in een pool van wereldwijd georiënteerde
obligatie- en aandelenfondsen met een sterke nadruk op obligaties. Contractueel is
vastgelegd dat de portefeuille voor 65% in obligaties en liquiditeiten (met een
bandbreedte tussen de 40% - 80%) en voor 35% in aandelen (met een bandbreedte
tussen de 10% - 45%) belegd wordt.
De portefeuille bestaat op 31-12-2019 voor 66% uit beleggingen in vastrentende
waarden (obligaties) en voor 34% uit beleggingen in zakelijke waarden (aandelen). Per
31 december 2018 was de verhouding 75% - 25%. Deze percentages vallen binnen het
strategisch beleggingsbeleid dat is vastgelegd in de overeenkomst met Van Lanschot.
2. VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
× (€ 1.000)
2019

2018

Vordering dividend belasting*

2

2

Nog te ontvangen rente op obligaties

0

136

Stand per 31 december

2

138

Korter dan 1 jaar

0

137

Langer dan 1 jaar

2

1

2

138

* Dit betreft zowel de gevorderde als de te vorderen dividendbelasting.

Nog te ontvangen rente op obligaties is per 31-12-2019 gedaald naar € 0 (31-12-2018:
€ 138) doordat Fonds SGS belegd in een beleggingsfonds in plaats van individuele
fondsen. De rente wordt verwerkt in het gerealiseerd resultaat.
Liquide middelen
× (€ 1.000)

Rekening-courant ABN-AMRO

2019

2018

15

62

Rekening-courant Van Lanschot Kempen

137

65

Stand per 31 december

152

127

De liquide middelen staan ter vrije beschikking. Rekening-courant schulden bij banken
zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.
ABN-AMRO heeft een A rating en Van Lanschot Kempen heeft een BBB rating.
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3. EIGEN VERMOGEN

Het verloop van het Eigen vermogen is als volgt:
Algemene reserve
× (€ 1.000)

Stand per 1 januari

2019

2018

10.197

10.807

Resultaat verslagjaar
Stand per 31 december

350

-610

10.547

10.197

De Algemene reserve is, binnen de doelstelling van Fonds SGS, vrij besteedbaar. In
het bestuursverslag staat een opsomming van de doelstellingen van SGS.
Herwaarderingsreserve
× (€ 1.000)
2019

Stand per 1 januari

2018

0

289

Mutaties

896

-289

Stand per 31 december

896

0

De herwaarderingsreserve wordt bij realisatie verantwoord in de staat van baten en
lasten en komt via winstverdeling geheel toe aan de Algemene reserve.
4. LANGLOPENDE SCHULDEN
× (€ 1.000)
2019

2018

Te betalen projecten

295

404

Stand per 31 december

295

404

De resterende looptijd van de langlopende schulden ligt tussen 1 en 2 jaar. De
opgenomen waarde is een goede inschatting van de reële waarde. Voor toelichting
van de post te betalen projecten wordt verwezen naar de projectenstaat.
5. KORTLOPENDE SCHULDEN
× (€ 1.000)

Te betalen projecten*
RC Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. **
Overige schulden
Stand per 31 december

2019

2018

185

643

3

0

14

22

202

665

* Voor toelichting van de post te betalen projecten wordt verwezen naar de projectenstaat.
** Over rekening-courant Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. wordt geen rente berekend.

De resterende looptijd van de kortlopende schulden is korter dan 1 jaar. De
opgenomen waarde is een goede inschatting van de reële waarde.
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Projectenstaat 2019

Wanneer niet wordt voldaan aan de door Fonds SGS gestelde subsidievoorwaarden
heeft Fonds SGS het voorwaardelijk recht om de uitbetaalde subsidies terug te
vorderen.
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Toelichting op de staat van baten en lasten
6. BATEN

Beleggingsbaten
× (€ 1.000)
2019

2018

484

-462

Rente obligaties

11

235

Dividend aandelen

61

71

Gerealiseerd resultaat beleggingen

Overige baten
Stand per 31 december

0

0

556

-156

Overige baten
× (€ 1.000)
2019

2018

Ontvangen dividendbelasting

1

2

Stand per 31 december

1

2

7. LASTEN

Lasten projecten
× (€ 1.000)
2019

2018

Dotatie

464

381

Vrijval

-339

-15

Stand per 31 december

125

366

Voor verdere details wordt verwezen naar de projectenstaat.
Overige lasten
× (€ 1.000)
2019

2018

Beleggingskosten

32

33

Administratiekosten

32

32

Bestuurskosten

11

14

Accountantskosten

6

10

Overige lasten

1

1

82

90

Stand per 31 december
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Toelichting overig
Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende het jaar 2019 waren geen werknemers in dienst (2018:0).
Bezoldiging bestuurders
Het bestuur heeft gezocht naar evenwicht in de hoogte van hun vergoeding in relatie
tot de door de bestuursleden geïnvesteerde tijd. De hoogte van het presentiegeld voor
de bestuursleden is € 350,- exclusief BTW per bijgewoonde vergadering. Daarnaast
ontvangen de bestuurders compensatie voor de reiskosten die zij uit hoofde van hun
bestuursfunctie maken.
Gebeurtenissen na balansdatum
In 2020 zijn consequenties te verwachten als gevolg van de uitbraak van het
coronavirus. Momenteel is, voor zover bekend, nog geen sprake van impact op de
activiteiten van Fonds SGS, anders dan de impact op de financiële markten. Er zullen
in 2020 ongetwijfeld gevolgen zijn voor de doorlooptijd bij de gefinancierde projecten.
Zodra deze bij aanvragers bekend zijn, verwachten wij dat dit door hen bij het bestuur
kenbaar zal worden gemaakt. Een andere consequentie kan zijn dat er minder
projectaanvragen binnen zullen komen omdat de focus van zorgprofessionals ligt bij
de verzorging van patiënten die besmet zijn met het coronavirus en minder bij de
opstart van vernieuwende zorgprojecten.
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Ondertekening van de jaarrekening
Leiden, 17 juni 2020
Het bestuur van Fonds SGS

N.M.L. Coenraad

___________________________________

B.V.M. Crul

___________________________________

H. Cornet

E.W. Dekker

M.A. van Dorst

___________________________________

R.J. Moeke

___________________________________
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OVERIGE GEGEVENS
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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