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Activiteitenverslag  
De Stichting Unie van Vrijwilligers, afdeling Amsterdam is opgericht op 7 mei 1945 en gevestigd 
te Amsterdam. 

Het doel van de Stichting is vastgelegd in de statuten, artikel 2 en 3. De statuten zijn laatstelijk 
gewijzigd per 13 mei 2016.  

De Stichting stelt zich ten doel: het veraangenamen van het leven van kwetsbare mensen door het 
bevorderen en verlenen van maatschappelijke hulp door vrijwilligers met flexibiliteit, kwaliteit 
en betrouwbaarheid als voornaamste kenmerken. 

De Stichting tracht dit doel te bereiken door: 

a. Hulp te verlenen op eigen initiatief en op verzoek van particulieren, particuliere 
instellingen en overheidsinstellingen; 

b. Samenwerking met andere hulpverlenende organisaties; 

c. Het bevorderen van de ter zake kundigheid van de vrijwilligers, hierna te noemen 
medewerkers, door; 

• Opvang en begeleiding van de medewerkers; 

• Het regelmatig organiseren van werkbesprekingen; 

• Het organiseren en/of stimuleren van vormings- en trainingsbijeenkomsten; 

• Alle andere relevante wettige middelen. 

De missie van de Stichting 

De missie van de Stichting is het veraangenamen van het leven van kwetsbare mensen door 
middel van activiteiten op het gebied van zogenaamde Vrijwillige Hulp w.o. vriendschappelijk 
huisbezoek.  

Het beleid van de Stichting is vastgelegd in het Activiteitenplan 2018-2019. 

De activiteiten in 2019 bestonden uit Vrijwillige Hulp (w.o. vriendschappelijk huisbezoek, 
boodschappendienst, begeleiding ad hoc, Ondersteuning bij Ontslag (OBO) en ondersteuning bij 
het Afasiecentrum en zorginstelling Philadelphia.  

Het aantal vrijwilligers aan het eind van 2019 bedraagt 110 (2018: 98)  

Vooruitzichten voor 2020 

De activiteiten van de Stichting op het gebied van de zogenaamde Vrijwillige Hulp zullen, dankzij 
subsidiëring door Stadsdelen, gecontinueerd en verder uitgebouwd worden. 

Voor het jaar 2020 wordt een resultaat verwacht van € nihil tegenover een nadelig resultaat van       
€ 110 in 2019.  

Het nadelig resultaat 2019 ad € 110 zal ten laste worden gebracht van de Algemene Reserve, 
hetgeen reeds in de jaarrekening is verwerkt. 
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Stichting Unie van Vrijwilligers, afdeling Amsterdam 
 

Amsterdam, 6 februari 2020 

 

Het Bestuur, 

 

J.A. Voetman (voorzitter sinds 1 november 2019) 

G.J.H. van der Lee (secretaris) 

R.B.M. Baltus (penningmeester sinds 3 december 2019) 

A. Portasse-Visscher (bestuurslid) 

R.P. Swart-Baarends (bestuurslid) 
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Jaarrekening 
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Balans per 31 december 2019 
(Na resultaatbestemming) 

 
  2019 2018 
  EUR EUR EUR EUR 
      
Vaste activa      
Materiële vaste activa   0  0 
      
      
Vlottende activa      
Vorderingen en overlopende activa 1 7.603  4.468  
Liquide middelen 2 12.558  13.931  
  

 
 

 
 

   20.161  18.399 
   

 
 

 

   20.161  18.399 
   

 
 

 

      
Eigen vermogen 3     
Algemene reserve   4.323  4.433 
      
 
Voorzieningen 4     
Overige voorzieningen   8.750  8.750 
 
Kortlopende schulden en 

overlopende passiva 5  7.088  5.216 
      

   20.161  18.399 
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Staat van baten en lasten over 2019 
 

 
  Realisatie Begroting Realisatie 
  2019 2019 2018 
  EUR EUR EUR EUR EUR EUR 
        

Baten 7  56.128  50.848  92.679 
        
Lonen en salarissen 8 15.119  15.400  44.225  
Sociale lasten en 

pensioenlasten 9 4.121  4.100  8.693  
Afschrijvingen op materiële 

vaste activa  0  0  0  
Overige bedrijfskosten 10 36.998  31.358  40.190  
  

 
 

 
 

 
 

Som der 
bedrijfslasten   56.238  50.858  93.108 

   
 

 
 

 
 

Bedrijfsresultaat   -110  -10  -429 
        
Rentebaten en soortgelijke 

opbrengsten  0  10  6  
  

 
 

 
 

 
 

Financiële baten en 
lasten 11  0  10  6 

   
 

 
 

 
 

        
Resultaat   -110  0  -423 
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2019 

Algemeen 

De Stichting Unie van Vrijwilligers, afdeling Amsterdam, is opgericht op 7 mei 1945 en gevestigd 
te Amsterdam.  

Verslaggevingsperiode 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar. 

Toegepaste standaarden  
De jaarrekening is opgesteld volgens de richtlijn voor de jaarverslaggeving C1. Kleine 
Organisaties-zonder-winststreven. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de 
resultaatbepaling 

Algemeen 
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de 
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. 

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 
economische voordelen ervan naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan 
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer 
het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen 
die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan 
worden vastgesteld. 

Baten worden in de winst-en-verliesrekening 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. 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. 

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en 
alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn 
overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. 

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.  

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s.  
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Materiële vaste activa 
Andere vaste bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen.  

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire 
methode op basis van de economische levensduur. Op vooruitbetalingen op materiële vaste activa 
wordt niet afgeschreven. 

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: 

• Andere vaste bedrijfsmiddelen :  10%-33% 

Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd, indien zij de gebruiksduur van het object 
verlengen.  

Bijzondere waardeverminderingen 
Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op bijzondere waarde-
verminderingen wanneer wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat 
de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van 
activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de 
geschatte contante waarde van de toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting 
zal genereren.  

Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de 
toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het 
verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. 

Vorderingen 
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor 
oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 
inbaarheid van de vorderingen. 

Voorzieningen 
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen hetzij de nominale waarde van de uitgaven die naar 
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen. 

Opbrengstverantwoording 
De Stichting kent als opbrengsten subsidies en bijdragen van derden. In bijzondere gevallen kan 
er sprake zijn van donaties of legaten. 
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Personeelsbeloningen 

Salarissen en pensioenen 

De salarissen betreffen de vergoeding aan 1 medewerkster samen met een 0,3 FTE-aanstelling. 

De salarissen zijn gebaseerd op de CAO voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. 

Gebruik van schattingen 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur zich oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de 
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke 
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden 
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor 
de herziening gevolgen heeft. 

1 Vorderingen en overlopende activa 
 

 2019 2018 
 EUR EUR 

   
Vorderingen - - 
Overlopende activa 
Waarborgsom WG-plein 

3.660 
3.943 

525 
3.943 

 
  

 7.603 4.468 
 
 

  

De overlopende activa 2019 betreffen nog te ontvangen donaties van instellingen, waar 
vrijwilligerswerk wordt verricht en vooruitbetaalde huur en verzekeringspremies. 

2 Liquide middelen 
 

 2019 2018 
 EUR EUR 

   
Kas - - 
Tegoeden op bank- en girorekeningen 12.558 13.931 
 

  

 12.558 13.931 
 

  



11 
 

 
 

Stichting Unie van Vrijwilligers, afdeling Amsterdam 
 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting en staan op rekeningen bij de 
ING.  

3 Eigen vermogen 
 
 Algemene 

reserve 
Totaal 
2019 

Totaal 
2018 

 EUR EUR EUR 
    
 
Stand per 1 januari  4.433 4.433 4.856 
Mutaties:    
• Resultaat boekjaar -110 -110 -423 
 

.857 .857 .857 

Stand per 31 december  4.323 4.323 4.433 
 

   

Het bestuur heeft besloten het resultaat over 2019 als volgt te bestemmen: een bedrag ad                     
€ 110  ten laste te brengen van de algemene reserve. 

4 Voorzieningen 

Voorziening fonds bijzondere projecten 
  2019 2018 
  EUR EUR 
    
Stand per 1 januari   0 9.477 
Toevoeging boekjaar  0 0 
Onttrekking boekjaar  0 -9.477 
  

  

Stand per 31 december   0 0 
  

  

Voorziening reorganisatie 
  2019 2018 
  EUR EUR 
    
Stand per 1 januari  8.750 13.750 
Toevoeging boekjaar  0 0 
Onttrekking boekjaar  0 -5.000 
  

  

Stand per 31 december   8.750 8.750 
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5 Kortlopende schulden en overlopende passiva 
 

 2019 2018 
 EUR EUR 

   
Crediteuren 0 0 
Te betalen loonheffing 963 1.528 
Te betalen vakantiegeld 691 1.097 
Overlopende passiva 5.434 2.591 
 

  

               7.088               5.216 
 

  

In de kortlopende schulden en overlopende passiva zijn geen schulden (2018 € 1.846) 
opgenomen met een looptijd van langer dan 1 jaar. 

6 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen 

Meerjarige financiële verplichtingen 
Er is een huurverplichting van de locatie W.G. Plein 206, welke loopt tot en met 31 augustus 
2021. De huur is geïndexeerd en bedraagt in 2020 € 16.738. 

7 Baten 
 
 Realisatie Begroting Realisatie 
 2019 2019 2018 
 EUR EUR EUR 
    
Subsidies Gemeente Amsterdam 52.542 50.148 54.731 
Bijdragen algemeen 347 250 1.613 
Bijdragen instellingen 450 450 1.371 
Bijdragen OBO 945 0 0 
Bijdragen VH 945 0 0 
Bijdragen museumclub 899 0 0 
Overige buitengewone baten 0 0 34.964 
 

   

 56.128 50.848 92.679 
 

   

Subsidies 
2019:  

Onder subsidies Gemeente Amsterdam worden verstaan de subsidies welke zijn toegekend door 
de onderscheidene stadsdelen in het kader van de Subsidieregeling Basisvoorzieningen in de 
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stadsdelen 2017. De subsidies 2019 zijn toegekend per besluit 19 december 2018 met als kenmerk 
SBA-015448. 

2018:  

Onder subsidies gemeente Amsterdam worden verstaan de subsidies welke zijn toegekend door 
de onderscheidene stadsdelen in het kader van de Subsidieregeling Basisvoorzieningen in de 
stadsdelen 2017. De subsidies 2018 zijn toegekend per besluit 19 december 2017 met als kenmerk 
SBA-009657/58/60/61/63/64.Tevens werd door de gemeente Amsterdam een extra subsidie ad € 
18.400 toegekend wegens afvloeiingskosten van personeel als gevolg van boventalligheid (SBA-
013218). 

Overige buitengewone baten 2018 betreffen een bijdrage van de gemeente Amsterdam in de 
afvloeiingskosten personeel, een vrijval uit voorziening reorganisatie en een bijdrage vanuit 
Project Vrijwillig Dichtbij. Deze baten komen in 2019 niet meer voor.  

8 Lonen en salarissen 
 
 Realisatie Begroting Realisatie 
 2019 2019 2018 
 EUR EUR EUR 
    
Brutolonen en salarissen 15.119 15.400 44.225 
 

 7  

 15.119 15.400 44.225 
 

   

Personeelsbestand 
Gedurende het boekjaar 2019 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers, omgerekend naar 
volledige mensjaren 0,3 FTE (2018: 0,8). De medewerkster is in Nederland werkzaam. 

9 Sociale lasten en pensioenlasten 
 
 Realisatie Begroting Realisatie 
 2019 2019 2018 
 EUR EUR EUR 
    
Sociale lasten 2.881 2.800 6.138 
Pensioenlasten 1.240 1.300 2.555 
 

   

 4.121 4.100 8.693 
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10 Overige bedrijfskosten 
 
 Realisatie Begroting Realisatie 
 2019 2019 2018 
 EUR EUR EUR 
    
    
Overige personeelskosten 36 600 1.830 
Huisvestingskosten 18.721 17.850 17.489 
Reiskosten en overige kosten vrijwilligers 5.468 3.100 5.400 
Kosten Museumclub 1.115 0 0 
Wervingskosten 1.248 1.500 1.133 
Kantoorkosten 6.645 6.658 10.136 
Algemene kosten 3.765 1.650 4.202 
Jaarvergadering 0 0 0 
 

   

 36.998 31.358 40.190 
 

   

De reiskosten en overige kosten vrijwilligers betreffen de kosten welke door vrijwilligers worden 
gedeclareerd voor door hen gemaakte kosten alsmede de kosten die de Stichting maakt voor de 
organisatie van hun werkzaamheden en attenties. 

De kantoorkosten betreffen telefoon, porti, automatisering en drukwerk.  

De algemene kosten betreffen de kosten voor bestuur en administratieve werkzaamheden, 
contributie UVV Nederland en overige kosten. 

11 Financiële baten en lasten 
 
 Realisatie Begroting Realisatie 
 2019 2019 2018 
 EUR EUR EUR 
    
Rentebaten en soortgelijke baten 0 10 6 
 

   

 0 10 6 
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12 Verantwoording resultaten activiteiten 
Vanaf 2020 zal een uitsplitsing worden gemaakt van de resultaten per activiteiten. Omdat er 
medio 2019 mee begonnen is zijn nog niet alle kosten goed uitgesplitst. Tevens zal in 2020 
worden bekeken of de activiteiten kostendekkend kunnen worden.  

 

Activiteiten gesubsidieerd door de Gemeente Amsterdam 

 
 Realisatie Begroting Realisatie 
 2019 2019 2018 
 EUR EUR EUR 
    
Bijdrage gemeente Amsterdam 52.542 50.148 54.731 
Bijdragen VH 945 0 0 
Bijdragen algemeen 347 250 1.613 
Kosten centraal bureau en vrijwilligers -54.130 -50.848 -57.125 
 

   

 -296 -450 -781 
 

   

 

Activiteiten bij instellingen (Philadelphia en Afasiecentrum) 

 
 Realisatie Begroting Realisatie 
 2019 2019 2018 
 EUR EUR EUR 
    
Bijdrage instellingen 450 450 358 
Reiskosten en telefoonkosten 150 0 0 
 

   

Resultaat 300 450 358 
 

   

Activiteiten Ondersteuning bij ontslag (OBO) 

 
 Realisatie Begroting Realisatie 
 2019 2019 2018 
 EUR EUR EUR 
    
Bijdrage OLVG 945 0 0 
Reiskosten, werving en telefoonkosten 843 0 0 
 

   

Resultaat 102 0 0 
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Activiteiten Museumclub 

 
 Realisatie Begroting Realisatie 
 2019 2019 2018 
 EUR EUR EUR 
    
Bijdrage deelnemers 899 0 0 
Kosten Museumclub  1.115 0 0 
 

   

Resultaat -216 0 0 
 

   

 

 

Amsterdam, 6 februari 2020 

 

Het Bestuur, 

 

J.A. Voetman (voorzitter sinds 1 november 2019) 

G.J.H. van der Lee (secretaris) 

R.B.M. Baltus (penningmeester sinds 3 december 2019) 

A. Portasse-Visscher (bestuurslid) 

R.P. Swart-Baarends (bestuurslid) 
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Overige gegevens 

Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming 
Ingevolge artikel 13, lid 4 wordt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter 
vaststelling voorgelegd aan het bestuur.  

Het bestuur beslist over de bestemming van het resultaat. 

Resultaatbestemming  
 
Het Bestuur stelt voor om het bedrag van het nadelig resultaat over het boekjaar van 
€ 110 ten laste te brengen van de algemene reserve. 

Het vorenstaande is al verwerkt in de jaarrekening 2019 van de Stichting. 

Gebeurtenissen na balansdatum   
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum te vermelden. 


