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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. 

 

 

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 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. 

 

 

Organisatie  

 

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. 
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Bestuur 

Het bestuur vergadert 5 keer per jaar. In deze vergaderingen worden onder andere 

besluiten genomen met betrekking tot: 

• beoordeling van de subsidieaanvragen in het licht van het beleid van de stichting; 

• evaluatie van de voortgang van de verschillende projecten; 

• het te voeren beleid om de doelstellingen van Fonds SGS te kunnen realiseren;  

• specifieke onderwerpen waaraan Fonds SGS aandacht wil besteden; 

• het te voeren beleggingsbeleid. 

 

Samenstelling bestuur per 1 januari 2020 

Mevrouw E.W. Dekker, voorzitter  

Mevrouw N.M.L. Coenraad 

De heer H. Cornet 

De heer B.V.M. Crul 

De heer R.J. Moeke 

Mevrouw M.A. Warnars 

 

Mutaties bestuur in 2020 

De heer H. Cornet heeft in 2019 aangegeven zijn zittingstermijn niet te willen verlengen 

en heeft per 31 december 2020 zijn functie als bestuurslid neergelegd.  

Mevrouw E.W. Dekker en mevrouw M.A. Warnars hebben medio 2020 aangegeven hun 

zittingstermijnen te willen verlengen. Het bestuur heeft hen voorgedragen voor 

herbenoeming en mevrouw E.W. Dekker en mevrouw M.A. Warnars zijn per  

1 januari 2021 herbenoemd voor een zittingsperiode van 4 jaar.  

 

Bezoldiging bestuur 

De bestuursleden ontvangen vacatiegeld per bijgewoonde vergadering. Daarnaast 

kunnen de bestuursleden de (reis)kosten declareren die zij maken in het kader van 

uitoefening van hun functie als bestuurslid van Fonds SGS.  

Voor de bezoldiging van het bestuur wordt verwezen naar pagina 30 van de 

jaarrekening. 

 

Fonds SGS heeft geen personeel in dienst. Zilveren Kruis voert het bestuursbureau en de 

financiële administratie van de stichting uit. 

 

Reflectie verslagjaar 

Het bestuur kwam in het verslagjaar 5 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. 

 

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 is teruggekeken op de aanvragen van het 

afgelopen jaar en de werkwijze van de stichting. 
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Jaarlijks worden de ontvangen projectaanvragen en kleine initiatieven geëvalueerd, zodat 

bekeken kan worden of er wijzigingen in het beleid en de criteria aangebracht moeten 

worden. Deze evaluatie heeft plaatsgevonden in de bestuursvergadering van 14 oktober 

2020. Het bestuur heeft geconcludeerd dat de financiering van kleine initiatieven 

succesvol is, maar dat het aantal ontvangen projectaanvragen terugloopt. Dit kan een 

gevolg zijn van de Covid-19 pandemie, dus het bestuur heeft besloten om nu geen 

aanpassingen in het beleid door te voeren. 

 

De Covid-19 pandemie heeft ook gevolgen voor de voortgang van de lopende projecten, 

waardoor bijna alle projecten vertraging in de uitvoering hebben opgelopen. De 

verwachting is dat de Covid-19 pandemie ook in 2021 zijn weerslag zal hebben op de 

voortgang van lopende projecten. 

 

De Covid-19 pandemie biedt ook kansen voor Fonds SGS in de uitvoering van haar 

doelstellingen. Zo heeft er tussentijds schriftelijke besluitvorming plaatsgevonden over 

Covid-19 gerelateerde projectaanvragen om organisaties in de gelegenheid te stellen op 

korte termijn noodzakelijke projecten te kunnen starten.  

 

Verder biedt de Covid-19 pandemie ook kansen op het gebied van innovatie van de 

gezondheidszorg. Als gevolg van deze pandemie heeft digitale zorg een vlucht genomen. 

Verdere ontwikkeling, opschaling en borging van deze digitale zorg bieden ook kansen 

voor de realisatie van de doelstelling van de stichting. 

 

 

Resultaat 

 

Het resultaat over 2020 bedraagt € 669 duizend negatief en is ten laste gebracht van 

het eigen vermogen. 

 

 

Projecten 

 

Projecten worden gefinancierd voor een periode van maximaal 3 jaar. Aan de 

goedkeuring wordt de voorwaarde verbonden dat een eindrapportage met financiële 

verantwoording wordt ingediend. Ook wordt de voortgang van projecten en de daaraan 

gekoppelde financiering gevolgd door tussenrapportages te verlangen die door het 

bestuur beoordeeld worden. 

 

Goedgekeurde projecten 

In 2020 zijn in totaal 19 aanvragen goedgekeurd. De goedgekeurde projecten bestaan 

uit 12 aanvragen voor een zorgproject (waarvan 1 onder voorwaarden), 5 aanvragen 

voor een klein initiatief en 2 donaties. 

 

Eind 2020 zijn 3 projectaanvragen ontvangen waarover besluitvorming in 2021 zal 

plaatsvinden. 
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Goedgekeurde zorgprojecten 

 

INITIATIEF 

 

TOEGEKEND  

Actualisatie en uitbreiding Begrijp je Medicijn € 67.104 

Goede informatie over medicijnen die in de kinder- en 

jeugdpsychiatrie gebruikt worden, is van groot belang. Het is voor 

hun welzijn en voor het effect van de behandeling essentieel dat 

jeugdigen hun medicijnen zo verantwoord mogelijk gebruiken. 

‘Begrijp je medicijn’ biedt deze online informatie. 

Het doel van het project is tweeledig: 

• Actualisatie van de informatie over 11 typen medicijnen; 

• Uitbreiding van de huidige versie van Begrijp je medicijn met 11 

veelgebruikte medicijnen. 

Het project resulteert in een nieuwe versie van Begrijp je medicijn, 

waar begrijpelijke informatie wordt gepresenteerd over 22 veel 

gebruikte medicijnen in de kinder- en jeugdpsychiatrie. 

 

 

 

Misofonie bij kinderen € 150.000 

De afdeling psychiatrie van het Amsterdam UMC beschreef als 

eerste “misofonie” als psychiatrische aandoening. Mensen die aan 

misofonie lijden worden overvallen door extreme boosheid, walging 

of haat bij het horen van menselijke geluiden zoals eet-, adem- of 

kuchgeluiden, met name in de thuissituatie. De klachten ontstaan 

vaak al op jonge leeftijd en kunnen een zeer ontwrichtende invloed 

hebben op het leven van de kinderen en hun gezinsleden. Misofonie 

kan leiden tot slechtere schoolprestaties, schooluitval en sociaal 

isolement.  

Het doel van dit project is het valideren van de misofonie 

screeningslijst en de ernst schaal (AMiSos-R), zodat kinderen en 

jongeren met misofonie vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd en 

behandeld en het toetsen van de effectiviteit van het innovatieve 

behandelprotocol voor misofonie voor kinderen en jongeren door 

middel van een RCT. 

 

 

 

COVID VR training professionals € 24.200 

Door de Covid-19 pandemie is een acute scholingsvraag voor 

verpleegkundigen ontstaan. 2 Artsen van de Intensive Care 

Volwassenen van het Erasmus MC zijn daarom een initiatief gestart 

om met VR zorgpersoneel te scholen. De doelgroep is zorgpersoneel 

op verpleegafdelingen (verpleegkundigen en artsen) dat ingezet 

wordt om Covid-19 patiënten te verzorgen. Door middel van Virtual 

Reality based scenario training wordt op een efficiënte en 

hoogwaardige wijze in de acute onderwijsvraag voorzien. 
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COVID VR support IC patiënten en hun naasten € 39.200 

Door de acuut stijgende zorgvraag die door de Covid-19 pandemie 

wordt veroorzaakt en de beperkte beschikbaarheid van 

gekwalificeerd personeel die deze gespecialiseerde zorg moeten 

leveren komt de begeleiding van patiënten en hun naasten voor, 

tijdens en na het intensieve zorgtraject in het gedrang. 

Daarom zijn 2 artsen van de Intensive Care Volwassenen van het 

Erasmus MC een Virtual Reality traject voor begeleiding van 

patiënten na een intensive care-opname gestart. Door de huidige 

Covid-19 pandemie wordt het duidelijk dat om post-IC gerelateerd 

trauma te voorkomen, patiënten beter moeten worden voorbereid 

op de ervaringen op de Intensive Care. Die begeleiding is essentieel 

gezien de grote toename van post-IC zorg en gerelateerde 

problemen. 

 

 

 

Slim IC dashboard € 50.000 

Het Nederlandse zorgsysteem is door de Covid-19 pandemie uit 

balans geraakt door de acuut stijgende (complexe) zorgvraag in de 

ziekenhuizen met een beperkte beschikbaarheid van de 

zorgprofessionals die deze zorg moeten leveren. Een IC 

verpleegkundige moet nu haar zorg verdelen tussen meerdere 

patiënten, waar normaliter 1:1 zorg wordt verleend. Op de COVID-

afdelingen worden meerdere keren per dag de vitale functies 

(bloeddruk, hartslag, ademhaling, temperatuur en zuurstofsaturatie) 

gemeten en vastgelegd. Dit gebeurt veelal handmatig. Om te 

voorkomen dat belangrijke parameters, die aangeven dat een patiënt 

verslechtert, gemist worden is adequate monitoring belangrijk. Door 

inzet van slimme pleisters, die de vitale functies continu meten, te 

koppelen aan een dashboard met voorspellende software, is deze 

informatie op tijd beschikbaar.  

Doel is de realisatie van een systeem voor continue monitoring van 

de vijf vitale functies bij COVID-patiënten via een slimme pleister 

die gekoppeld is aan voorspellende software en die de waardes 

zichtbaar maakt op een Covid-19 dashboard. Dit creëert een 

overzicht van de benodigde informatie voor de zorgverlener en 

vermindert de zorgdruk met behoud van kwaliteit. 
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Digitaal communicatieplatform post-COVID19 (Corona(long)plein) € 132.211 

Het Longfonds bereidt zich voor op een nieuwe groep patiënten 

door het coronavirus. Een deel van de coronapatiënten zal blijvende 

longschade aan het virus overhouden.  

Het Longfonds wil deze nieuwe groep mensen opvangen en 

ondersteuning bieden op medisch, wetenschappelijk en 

psychosociaal gebied. Op basis daarvan ontwikkelen het Longfonds 

en de LAN samen met andere organisaties een zorgvuldig en 

persoonsgericht traject voor behandeling en nazorg. 

Naast het bieden van patiëntondersteuning en 

informatieverstrekking is de inrichting van dit digitale plein 

essentieel om de verkregen inzichten te gebruiken voor vervolgfases 

waarin ze kunnen gaan werken aan de doorontwikkeling van een 

voorlopige digitale zorgstandaard en vervolgonderzoek. Als resultaat 

beschrijven ze op korte termijn een ‘Light Versie’ van het platform. 

 

 

 

Verbetering doelmatigheid ECMO € 253.021 

Als door ernstige ziekte het hart en/of de longen falen, kan het 

nodig zijn de functie van deze organen over te nemen. Een 

veelgebruikte techniek hiervoor betreft extracorporele 

membraanoxygenatie (ECMO). Bij ECMO wordt via een hart-long 

machine bloed van een patiënt buiten het lichaam om van zuurstof 

voorzien en teruggepompt, waarmee ECMO de functie van hart en 

longen gedeeltelijk overneemt. Aangezien ECMO een zeer intensieve 

en kostbare therapie is, uit literatuur blijkt dat 10% van de 

patiënten na behandeling binnen één jaar alsnog komt te overlijden 

en de kwaliteit van leven voor een deel van de patiënten na 

behandeling met ECMO zeer beperkt lijkt, is het van groot belang 

dat ECMO alleen wordt ingezet bij patiënten die door deze 

behandeling langdurig overleven in goede kwaliteit van leven. Het 

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) is een 

expertisecentrum voor behandeling met ECMO voor patiënten met 

ernstig hart- en/of longfalen. Zij hebben zich tot doel gesteld om de 

doelmatigheid van ECMO te verbeteren. Dit willen zij bereiken door 

deze kostbare behandeling gerichter en daarmee efficiënter in te 

zetten. Het resultaat van dit project is een voorspelmodel voor 1-

jaarsoverleving na ECMO in goede kwaliteit van leven. Invoering 

van dit voorspelmodel resulteert in een daling van 10% in het aantal 

ECMO-behandelingen. 
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Multidisciplinaire nazorgcarrousel Covid-19 € 65.000 

In het Erasmus MC en het Franciscus Gasthuis worden veel 

patiënten met Covid-19 behandeld. Op het moment van aanvraag 

betreft het aantal patiënten dat opgenomen is geweest op de IC in 

deze twee ziekenhuizen ruim 150, en het aantal patiënten dat 

opgenomen is geweest meer dan 250. Men is voornemens om voor 

deze patiëntengroep een multidisciplinair nazorgtraject te 

ontwikkelen. 

Van de ontslagen patiënten is er in ruim 90% van de patiënten een 

indicatie om te worden teruggezien op de nazorg-polikliniek. Zes 

weken na ontslag uit het ziekenhuis na opname met Covid-19 zullen 

alle patiënten die bij ontslag nog klachten en/of radiologische 

longafwijkingen hebben een poliklinische afspraak krijgen op de 

nazorg polikliniek. Het beoogde projectdoel is om binnen twee 

maanden een volledig multidisciplinair nazorg- zorgpad te 

implementeren voor alle patiënten die met Covid-19 opgenomen zijn 

geweest.   

 

 

 

Sferocytose Cyberpoli € 19.800 

De Cyberpoli is een interactieve internetpolikliniek voor kinderen, 

jongeren en geïnteresseerden met een chronische aandoening of 

beperking. De afdeling Kinderhematologie in het Erasmus MC-

Sophia Kinderziekenhuis draagt de zorg voor kinderen, adolescenten 

met sferocytose en hun ouders. Sferocytose is een erfelijke 

aandoening waarbij de rode bloedcellen versneld worden afgebroken 

met chronische bloedarmoede tot gevolg. In het Erasmus MC 

Sophia Kinderziekenhuis worden jaarlijks meer dan 100 kinderen 

met deze zeldzame aandoening gevolgd. De cyberpoli is ook 

toegankelijk voor kinderen die niet in het Sophia worden behandeld. 

Het doel van de toevoeging aan de cyberpoli van de aandoening 

Sferocytose is het verbeteren van de zorg voor deze groep 

patiënten en geïnteresseerden in Nederland door, naast het consult 

bij de kinderhematoloog, actuele betrouwbare informatie te 

verstrekken via een aantrekkelijk online portal. De cyberpoli heeft 

een groot panel van experts en ervaringsdeskundigen voor álle 

patiënten en naasten met sferocytose in heel Nederland. 

 

 

 

Voelbaar Geluid voor Mensen met Dementie € 7.659 

Dit project behelst een onderzoek naar de inzet van de Somasono 

bank: een zitbank die voelbare geluidstrillingen afgeeft om mensen 

met dementie te helpen ontspannen. Mensen met dementie zijn 

vaak onrustig wat vervelend is voor henzelf maar ook voor hun 

omgeving. 

De Somasono bank zou een oplossing voor dit probleem kunnen 

zijn. Met dit onderzoek wil men aantonen of dit ook daadwerkelijk 

het geval is. 
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Ronduit ziek, fase 2 € 40.000 

In Nederland hebben ongeveer 8 miljoen mensen een chronische 

ziekte. Daaronder zijn ook veel ouders, maar over de impact van 

een langdurige ziekte op opvoeden en ouderschap hoor je weinig. 

Voor alle gezinsleden geldt dat het moeilijk is om het gesprek over 

de gevolgen van de ziekte te starten. Stichting BMP is een 

projectorganisatie die, vanuit een onafhankelijke opstelling, 

maatschappelijke en culturele initiatieven neemt om de deelname 

van mensen aan de samenleving te bevorderen. In 2018 is BMP 

door enkele patiëntenorganisaties en ouders benaderd met de vraag 

hoe het onderwerp ouderschap en langdurige ziekte bespreekbaar 

kan gemaakt worden. Op basis van uitvoerige gesprekken hierover 

is in 2019 een eerste opzet voor het project Ronduit ziek 

ontwikkeld. 

In fase 1 is er een online VerhalenKaravaan voor ouders ontwikkeld 

en een variant voor jongeren. Fase 2 van het project van het project 

Ronduit ziek heeft tot doel om de methode van de 

VerhalenKaravaan uit te rollen en overdraagbaar te maken. Er wordt 

een vertaalslag gemaakt naar organisaties en professionals in de 

gezondheidzorg. De inzet daarbij is preventie van 

gezondheidsproblemen bij ouders en kinderen. 

Deze financiering is toegezegd op voorwaarde van een dekkende 

begroting. 

 

 

 

Coronaplein.nu 130.038 

Dit betreft een doorontwikkeling van het succesvolle 

Coronalongplein naar Coronaplein.nu. Longfonds en de LAN hebben 

zich vanaf het begin van de coronacrisis ingezet om mensen die in 

aanraking komen met corona van de juiste informatie te voorzien via 

het Coronalongplein.nl dat met steun van Fonds SGS mogelijk is 

gemaakt. In dit vervolg zet men in op de doorontwikkeling van het 

Coronalongplein, zodat een grote groep coronapatiënten eerder en 

gerichter bij ondersteuning terecht komt die op dat moment nodig 

is. 
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Goedgekeurde kleine initiatieven 

 

INITIATIEF 

 

TOEGEKEND 

De Ankertuin € 12.000 

Het Anker in Kesteren is een zorgcentrum en verpleeghuis voor 

zowel psycho-geriatrische als somatische cliënten. Waar nu een 

parkeerplaats is, wil men een zorgtuin aanleggen. De tuin wordt 

afgeschermd zodat bewoners met dementie deze zelfstandig 

kunnen bezoeken. Er komen verschillende elementen in de tuin, 

zoals hoge bloembakken, een moestuin, wandelpaden en 

beweegtoestellen. De tuin heeft naar verwachting een positief 

gezondheidseffect op de gebruikers. 

 

 

 

Hersenletsel on Tour € 5.850 

Hersenletsel on Tour is een werkgroep van patiëntenvereniging 

Hersenletsel.nl die sinds 8 jaar 6-daagse fietstochten door steeds 

een ander deel van Nederland organiseert voor getroffenen van 

diverse vormen van hersenaandoeningen. Dit jaar worden met name 

mensen uit de provincies Noord Holland, Flevoland en Utrecht 

gevraagd zich aan te melden. Naast de nodige aandacht voor NAH 

(Niet Aangeboren Hersenafwijkingen) die deze tocht genereert, 

fietsen zij ook nieuwe revalidatie fiets- en loopmiddelen bijeen. Zelf 

maken zij de tocht met onder andere ligfietsen, duofietsen en 

driewielige fietsen. Onderweg overnachten zij in de revalidatie- 

en/of verpleegcentra die worden aangedaan en waar de zorg voor 

NAH een belangrijke plaats inneemt. Het doel van de Hersenletsel 

on Tour edities is om aan alle revalidatiecentra waar ze overnachten 

een Alinker revalidatie loopfiets te schenken. Fonds SGS financiert 

de aanschaf van 3 Alinker fietsen. 

 

 

 

Fietslabyrint Zorgspectrum Het Zand € 2.000 

Zorgspectrum Het Zand biedt wonen, zorg en welzijn aan 

volwassenen met een eenvoudige tot complexe hulpvraag. Voor de 

locatie Zandhove bieden zij ondersteuning aan mensen met niet-

aangeboren hersenletsel die aangewezen zijn op 24 uurs zorg en 

toezicht. Omdat buiten fietsen voor de meeste bewoners niet meer 

mogelijk is, willen zij overgaan tot de aanschaf van een zogenaamd 

Fietslabyrint. Het beeldscherm waarop de fietsroutes worden 

getoond, is aangesloten op een hometrainer of andere 

bewegingstrainer en kan ook gekoppeld worden aan een rolstoel. 

Nadat men een periode het Fietslabyrint middels een 

huurconstructie had uitgeprobeerd en dat goed beviel, wil men nu 

overgaan tot aanschaf. 
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Terugdringen eenzaamheid ouderen € 2.650 

In wooncomplex De Eijk in Hoofddorp is in 2017 een woongroep 

voor migrantenouderen gerealiseerd die weliswaar zelfstandig maar 

onder begeleiding wonen. De ouderen van de woongroep hebben 

verschillende achtergronden, o.a. uit Suriname, Marokko, Turkije, 

Irak, Iran, Palestina, en ook Nederlandse ouderen. Om de 

saamhorigheid en inzicht van de diverse culturele groepen te 

verbinden worden gezamenlijke dagbestedingsactiviteiten 

georganiseerd in de ontmoetingsruimte die multifunctioneel is 

ingericht. Voor de activiteiten die men organiseert wordt een eigen 

bijdrage van de oudere gevraagd wat soms een belemmering is om 

te participeren. Men ziet ook dat door Corona de terughoudendheid 

onder de ouderen groter wordt. Men heeft nu bedacht om 

activiteiten te gaan organiseren zoals dans, muziekoptreden en 

bewegen in de binnentuin van het complex, waardoor ouderen 

vanuit hun balkon kunnen deelnemen op gepaste afstand. 

 

 

 

Virtual Reality Ervaring € 4.075 

In het woon/zorgcentrum De Hullen in Roden wil men de bewoners  

met een fysieke of cognitieve beperking op een creatieve manier 

stimuleren meer te bewegen met behulp van een Virtual Reality 

beweeginterventie. Men was al eerder van plan dit systeem aan te 

schaffen, maar de Coronacrisis, die een zware stempel drukt op de 

bewoners vanwege de beperkingen, heeft de noodzaak verhoogd. 

Zij denken dat de inzet van VR een positieve invloed zal hebben op 

het welzijn van deze doelgroep. De VR interventie, die men wil 

aanbieden, zal gericht zijn op fysieke en cognitieve training. Training 

in een virtuele wereld die ook voor de nodige afleiding zorgt. 

 

 

 

 

 

Het bestuur heeft in 2020 aan 2 initiatieven een donatie toegekend: 

 

ZoefZoef - boodschappenservice € 11.616 

Vanwege Corona heeft ZoefZoef hun vervoersservice moeten 

stilzetten. In de periode dat ze geen ritten mochten uitvoeren, 

hebben zij een boodschappenservice opgestart en daarmee 100 

mensen geholpen. Fonds SGS doneert het bedrag dat nodig is voor 

de coördinatiekosten van de opstart en het regelen van deze 

boodschappenservice. 
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Kleinecoronahulp.nl 2x € 25.000 

Kleinecoronahulp.nl is een samenwerking van verschillende fondsen 

die actief zijn in heel Nederland en wordt uitgevoerd door de Haëlla 

Stichting. Het coronavirus zet de samenleving op z’n kop. Vooral de 

kwetsbaren in de samenleving kunnen op dit moment wat extra 

hulp gebruiken. Fonds SGS draagt daaraan bij met een donatie. 

 

Gezien de stijging van het aantal aanvragen en de verwachting dat 

de Corona-crisis nog even zal duren, wordt verwacht dat die stijging 

van aanvragen nog groter zal worden. Omdat de bodem van de 

verzamelde donaties in zicht begint te komen, heeft Fonds SGS 

later in het jaar nogmaals een donatie gedaan. 

 

 

 

 

 

Onderstaand wordt weergegeven hoe de in 2020 binnengekomen aanvragen zich in 

aantallen verhouden tot gehonoreerd, afgewezen en nog in behandeling. 

 

 

 
 

Eindrapportages 

 

In 2020 zijn de onderstaande projecten formeel beëindigd: 

 

• Wetenschappelijk Onderzoek bij afgewezen euthanasiehulpvragen 

• Draagbare Kunstnier, fase 2 

• Bewegen en Ontspannen Adamas Inloophuis 

• Earlybirds 

• Fonds Alledaagse Ziekten, onderzoek naar de effectiviteit van injecties met 

corticosterioïden voor schouderklachten in de huisartsenpraktijk 

• Sprank beleef- en beweegtuin  

• Special Cruyff Court Visio De Brink 

• Rolstoelfiets ZONL 

• Woensdagavond Soos Westerveld 
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• De Ankertuin 

• Digitaal communicatieplatform post-COVID19 (Coronalongplein) 

• Virtual Reality Ervaring 

• Aidsfonds, naar een aidsvrije generatie in Oeganda 

 

Aan het eind van het verslagjaar waren er 32 lopende projecten (inclusief donaties). 
 
 

Vermogen en beheer 

 

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. 

 

De stichting hanteert een defensief beleid voor het beleggen van haar vermogen. 

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het strategisch 

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 een beheervariant  

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. 

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. 

 

Het beheer van de beleggingsportefeuille wordt, onder verantwoordelijkheid van het 

bestuur, uitgevoerd door een externe vermogensbeheerder. De externe 

vermogensbeheerder verricht de uitvoerende werkzaamheden binnen de door het 

bestuur vastgestelde strategische beleggingsmix en de bandbreedtes. Het is de 

externe vermogensbeheerder niet toegestaan in andere beleggingsfondsen te 

beleggen dan de fondsen die deel uitmaken van de strategische beleggingsmix. Het 

functioneren van de vermogensbeheerder wordt getoetst aan de hand van de 

gerealiseerde resultaten ten opzichte van de benchmark. Voor de beheersing van de 

risico’s op de interne organisatie bij de vermogensbeheerder wordt de ISAE 3402 

type II rapportage beoordeeld. 

 

Jaarlijks worden de resultaten en de risico’s door de vermogensbeheerder toegelicht 

aan het bestuur van Fonds SGS. 

 

 

 

Risicomanagement en risicobeheersing 
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De risico’s waaraan Fonds SGS blootstaat en de beheersing van die risico’s zijn 

opgenomen op pagina 22 in de Algemene Toelichting op de jaarrekening. 

 

 

Toekomst 

 

Fonds SGS heeft een vermogen van € 10.9 miljoen. Deze middelen worden besteed aan 

het realiseren van de doelstellingen van Fonds SGS. 

 

Het voornemen voor 2020 was om actieve acquisitie te plegen bij zorginstellingen, 

patiëntenverenigingen en brancheorganisaties om meer projectaanvragen te gaan 

verwerven. Dit is door de Covid-19 pandemie niet gerealiseerd en zal, na versoepeling 

van de maatregelen, in 2021 opgepakt worden.  

 

 

Leiden, 12 mei 2021 

 

 

Het bestuur van Fonds SGS 

 

 

 

 

N.M.L. Coenraad  ___________________________________  

 

 

 

 

B.V.M. Crul  ___________________________________  

 

 

 

 

E.W. Dekker   

 

 

 

 

R.J. Moeke  ___________________________________  

 

 

 

 

M.A. Warnars  ___________________________________  
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JAARREKENING 
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Balans per 31 december 2020 (na resultaatbestemming) 

 
× (€ 1.000)  

 TOELICHTING 

31 DECEMBER 

2020 

31 DECEMBER  

2019 

    

Activa    

    

Vaste activa 1   

    

Financiële vaste activa  11.817 11.786 

    

Vlottende activa 2   

    

Vorderingen  2 2 

Liquide middelen  162 152 

  164 154 

    

Totaal activa    

  11.981 11.940 

Passiva    

    

Eigen vermogen 3   

    

Algemene reserve  9.878 10.547 

Herwaarderingsreserve  1.056 896 

  10.934 11.443 

Langlopende schulden 4   

    

Te betalen projecten  492 295 

    

Kortlopende schulden 5   

    

Te betalen projecten  543 185 

Overige schulden  12 17 

  555 202 

    

Totaal passiva  11.981 11.940 
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Staat van baten en lasten 
 

× (€ 1.000)  

 TOELICHTING 

 

2020 

 

2019 

    

Baten 6   

    

Beleggingsbaten  479 556 

Overige baten  0 1 

  479 557 

Lasten 7   

    

Lasten projecten  1.066 125 

Overige lasten  82 82 

  1.148 207 

    

Resultaat  -669 350 

    

 
 

Resultaatbestemming 

 

Het bestuur heeft besloten dat het resultaat over 2020 van € 669 duizend negatief ten 

laste van de algemene reserves te brengen. 
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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 voohaor 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-en-

verliesrekening, tenzij hedge-accounting wordt toegepast. 

 

 

 
 
 
 
 
 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

 

Financiële vaste activa 
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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. 

 

 

Financiële baten en lasten 

 

Beleggingsbaten 

Uitsluitend gerealiseerde beleggingsresultaten worden in het resultaat verantwoord. 

Voor de ongerealiseerde resultaten is een herwaarderingsreserve opgenomen. 

 

Rentebaten en -lasten 
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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. 

 

 

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. 

 

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 Euro-zone 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 
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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.  

 

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 
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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 

2020 
BALANSWAARDE 

31-12-2020 

PERCENTAGE 

2019 
BALANSWAARDE 

31-12-2019 

Aandelen incl. de impact pool 40% 4.668 34% 4.044 

Obligaties 60% 7.149 66% 7.742 

  11.817  11.786 

 

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

 2020 2019 

Stand 1 januari 11.786 11.001 

Aankopen 8.504 14.900 

Verkopen en aflossingen -9.080 -15.495 

Herwaardering 607 1.380 

Stand per 31 december 11.817 11.786 

 
 

De effecten zijn volledig geclassificeerd als ‘geen rating’, omdat de aandelen en 

obligaties zijn belegd in beleggingsfondsen.  
 

De financiële vaste activa zijn als volgt naar valuta te splitsen: 

 

× (€ 1.000) 

 

PERCENTAGE 

2020 
BALANSWAARDE 

31-12-2020 

PERCENTAGE 

2019 
BALANSWAARDE 

31-12-2019 

Euro 100% 11.817. 97% 11.456 

Amerikaanse Dollar 0% 0 3% 330 

  11.817  11.786 

 

 

De beleggingen van Fonds SGS worden beheerd door Van Lanschot Kempen N.V. Het 

bestuur van Fonds SGS is verantwoordelijk voor het strategisch beleggingsbeleid. 

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 december 2020 voor 60% uit beleggingen in vastrentende 

waarden (obligaties) en voor 40% uit beleggingen in zakelijke waarden (aandelen). Per 

31 december 2019 was de verhouding 66% - 34%. Deze percentages vallen binnen het 

strategisch beleggingsbeleid dat is vastgelegd in de overeenkomst met Van Lanschot. 
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2. VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen 
 
× (€ 1.000)   

 2020 2019 

Vordering dividend belasting* 2 2 

Stand per 31 december 2 2 

   

Korter dan 1 jaar 0 0 

Langer dan 1 jaar 2 2 

 2 2 

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

 
 

Liquide middelen 

 
× (€ 1.000)   

 2020 2019 

Rekening-courant ABN-AMRO 52 15 

Rekening-courant Van Lanschot Kempen 110 137 

Stand per 31 december 162 152 

 

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. 

 

3. EIGEN VERMOGEN 

Het verloop van het Eigen vermogen is als volgt: 

 

Algemene reserve 

 
× (€ 1.000)   

 2020 2019 

Stand per 1 januari 10.547 10.197 

Resultaat verslagjaar -669 350 

Stand per 31 december 9.878 10.547 

 

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)   

 2020 2019 

Stand per 1 januari 896 0 

Mutaties 160 896 

Stand per 31 december 1.056 896 

 

De herwaarderingsreserve wordt bij realisatie verantwoord in de staat van baten en 

lasten en komt via winstverdeling geheel toe aan de Algemene reserve.  
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4. LANGLOPENDE SCHULDEN 

× (€ 1.000)   

 2020 2019 

Te betalen projecten 492 295 

Stand per 31 december 492 295 

 

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)   

 2020 2019 

Te betalen projecten* 543 185 

RC Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. ** 0 3 

Overige schulden 12 14 

Stand per 31 december 555 202 

* 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 2020 

 
 

  
 

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)   

 2020 2019 

Gerealiseerd resultaat beleggingen 447 484 

Rente obligaties 0 11 

Dividend aandelen 32 61 

Overige baten 0 0 

Stand per 31 december 479 556 

 

Overige baten 

 
× (€ 1.000)   

  2020  2019 

Ontvangen dividendbelasting 0 1 

Stand per 31 december 0 1 

 

7. LASTEN 

Lasten projecten 
 
× (€ 1.000)   

  2020 2019 

Dotatie 1.066 464 

Vrijval 0 -339 

Stand per 31 december 1.066 125 

 

Voor verdere details wordt verwezen naar de projectenstaat. 

 

Overige lasten 

 
× (€ 1.000)   

  2020 2019 

Beleggingskosten 33 32 

Administratiekosten 33 32 

Bestuurskosten 10 11 

Accountantskosten 6 6 

Overige lasten 0 1 

Stand per 31 december 82 82 
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Toelichting overig 

 

Gemiddeld aantal werknemers 

Gedurende het jaar 2020 waren geen werknemers in dienst (2019: 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 

De Covid-19 pandemie zal naar verwachting ook in 2021 zijn weerslag hebben op de 

doorlooptijd van de lopende projecten. Zodra deze bij aanvragers bekend zijn, 

verwachten wij dat dit door hen bij het bestuur kenbaar zal worden gemaakt.  
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Ondertekening van de jaarrekening 

 

 

Leiden, 12 mei 2021 

 

 

Het bestuur van Fonds SGS 

 

 

 

 

N.M.L. Coenraad  ___________________________________  

 

 

 

 

B.V.M. Crul  ___________________________________  

 

 

 

 

E.W. Dekker   

 

 

 

 

R.J. Moeke  ___________________________________  

 

 

 

 

M.A. Warnars  ___________________________________  
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

 



 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Fonds Stichting Gezondheidszorg Spaarneland

A. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening per 31 december 2020 met toelichting van Fonds Stichting 
Gezondheidszorg Spaarneland te Leiden gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld 
van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Fonds Stichting Gezondheidszorg 
Spaarneland per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming 
met de in Nederland geldende Richtlijn jaarverslaggeving 640 “Organisaties-zonder-
winststreven”. 

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan 
zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Fonds Stichting Gezondheidszorg Spaarneland zoals vereist in de 
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) 
en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder 
hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel.

Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekeningen en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 
informatie, die bestaat uit:

 het bestuursverslag en 

 de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie 
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.



Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 
begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie 
materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse 
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder 
het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met de Richtlijn 
jaarverslaggeving 640 “Organisaties-zonder-winststreven”. 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die het vermogen 
en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de Richtlijn 
jaarverslaggeving 640 “Organisaties-zonder-winststreven”. In dit kader is het bestuur 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht 
om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is 
om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te 
liquideren of de stichtingsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de stichting haar stichtingsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten 
in de jaarrekening. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht 
dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons 
af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening 



nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons 
oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 
Onze controle bestond onder andere uit:

 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van 
materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze 
risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van 
controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij 
fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt 
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 
geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk 
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle 
met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de 
omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te 
spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het 
bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie 
vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel 
zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang 
bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de 
relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn 
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er 
echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan
handhaven;

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de 
daarin opgenomen toelichtingen;

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende 
transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met de met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en 
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren 
zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.



Wij bevestigen aan de met het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over 
onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de met het bestuur over 
alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden 
en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te 
waarborgen.

Deventer, 17 mei 2021
KOERS! Strategische accountants B.V.

was getekend
A.F. Waterink RA
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