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Bestuursverslag
Samenstelling van het bestuur
Het bestuur is gedurende het boekjaar als volgt samengesteld:
F.W.M. Kevenaar
Voorzitter
A.J. Daalhuizen-Goossens
Secretaris
M.W. Meerdink
Penningmeester (tot 9 november 2018)
W. van Doorn
Penningmeester (vanaf 1 december 2018)

Dit jaarverslag wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
Oprichting en doel
Stichting Careyn Zorgfonds is statutair gevestigd te Utrecht.
De eerste rechtsvoorganger van Stichting Careyn Zorgfonds, de stichting
Steunfonds Katholieke Bejaardenhuisvesting Utrecht (KABU) is opgericht per
5 september 1979. Deze stichting is vervolgens op 23 februari 2005 gewijzigd in
Stichting Steunfonds Aveant (te Utrecht). Op 29 december 2014 is
Stichting Steunfonds Aveant gewijzigd in de huidige Stichting Careyn Zorgfonds.
De doelstelling van Stichting Careyn Zorgfonds is het (financieel) ondersteunen van kwetsbare
cliënten van Stichting Careyn of van een daarmee in een groep verbonden entiteit.
Deze cliënten zijn financieel niet in staat om zelf een bijdrage te leveren aan de benodigde
aanvullende zorg. Zonder deze aanvulling zou de grens van de humane zorg worden bereikt.
Een en ander in de daarvoor naar het oordeel van het bestuur voorkomende gevallen,
en al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan
zijn, in de meest brede zin. Stichting Careyn Zorgfonds tracht dit doel te bereiken
door alle wettige middelen, onder meer door het laten verlenen van betreffende aanvullende zorg,
het doen van giften en het verstrekken van leningen. Stichting Careyn Zorgfonds beoogt niet
het maken van winst, noch het financieren van zorg die door derden moet of kan
worden gefinancierd.
Activiteiten 2018
Stichting Careyn Zorgfonds heeft boekjaar 2018 afgesloten met een negatief resultaat van
€ 3.381 (2017: negatief € 1.070).
Het negatief resultaat 2018 wordt met name verklaard door toegenomen algemene kosten.
Deze toename is het gevolg van de actualisatie van de statuten.
In 2018 heeft het bestuur drie aanvragen gehonoreerd (2017: één aanvraag).
De baten zijn in 2018 als gevolg van enkele giften hoger dan in 2017.
Overigen
De Stichting is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 41179021.
Aan de Stichting is per 1 januari 2008 de ANBI status toegekend (RSIN 804186285).
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1. Balans per 31 december (na voorgestelde resultaatbestemming)

Ref.

2018
€

2017
€

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen op korte termijn
Liquide middelen

1
2

191
409.120

435
408.516

409.311

408.951

409.311

408.951

404.338

407.719

404.338

407.719

4.973

1.232

409.311

408.951

PASSIVA
Eigen Vermogen
Algemene reserve

3

Kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden

4

4
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2. Staat van baten en lasten over 2018

Ref.

2018
€

2017
€

BATEN
Financiële baten
Overige baten

5
6

190
2.581

435
590

2.771

1.025

5.560
592
6.152

1.628
467
2.095

-3.381

-1.070

LASTEN
Algemene kosten
Kosten aanvragen

7
8

Resultaat boekjaar

Resultaatbestemming
2018
€
Toevoeging/(onttrekking):
Algemene reserve

-3.381
-3.381

5

2017
€
-1.070
-1.070
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1. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

1.1 Waarderingsgrondslagen voor de balans
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving voor kleine
"C1 Kleine organisaties zonder winststreven", opgesteld door de Raad voor de
Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro's.
Van bovenstaande richtlijn wordt afgeweken met betrekking tot de begroting.
De begroting wordt door de stichting niet gebruikt voor de beheersing van de activiteiten
derhalve ontbreekt ook een analyse van eventuele verschillen met de begroting,
Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs, tenzij anders is vermeld.
1.2 Grondslagen voor de resultaatsbepaling
1.2.1 Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar,
met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben,
uitgaande van historische kosten.
Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit
boekjaar toegerekend.
1.2.2 Opbrengstverantwoording
De financiële baten worden verantwoord op basis van de aan het boekjaar toe te rekenen rente.
De overige baten worden verantwoord zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen
worden ontvangen en dat de stichting voldoet aan de eventueel daaraan verbonden
voorwaarden.
1.2.3 Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar
waarop zij betrekking hebben.
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Toelichting op de balans
2018
€
1. Vlottende activa
Rente

2017
€

191

435

191

435

382.622
26.498

382.187
26.329

409.120

408.516

3. Eigen vermogen
Algemene reserve
Saldo per 1 januari
Resultaatbestemming

407.719
-3.381

408.789
-1.070

Saldo per 31 december

404.338

407.719

Totaal eigen vermogen

404.338

407.719

4.973

1.232

4.973

1.232

2. Liquide middelen
ING 65.12.68.893
ING 65.06.66.054

4. Kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden

7

STICHTING CAREYN ZORGFONDS TE UTRECHT
Toelichting rekening van baten en lasten
2018
€

2017
€

BATEN
5. Financiële baten
Rente baten

6. Overige baten
Giften

191

435

191

435

2.581

590

2.581

590

83
5.414
63

1.587
0
41

5.560

1.628

592
592

467
467

LASTEN
7. Algemene kosten
Kosten fondsenwerving
Kosten actualisering statuten
Bank- en provisiekosten

8. Kosten aanvragen
Gehonoreerde aanvragen

In het huidig boekjaar zijn 3 aanvragen gehonoreerd (2017: 1 aanvraag).
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10. Vaststelling
Vaststelling bestuur d.d. 21 mei 2019
Origineel getekend door:
F.W.M. Kevenaar, voorzitter

A.J. Daalhuizen-Goossens, secretaris

W. van Doorn, penningmeester
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