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JAARVERSLAG 2018 

 

 

1. Algemene informatie 

 

Juridische structuur   

De Stichting ‘Vrienden van De Molenberg’ is opgericht bij notariële akte op 14 augustus 2014 en is 

gevestigd in Oosterbeek, gemeente Renkum. Onze stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

onder nummer 854275162. De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut 

Beogende Instelling (ANBI).  

 

Werkzaamheden 

De Stichting faciliteert het organiseren en financieren van activiteiten en voorzieningen ten behoeve van 

de bewoners van verpleeghuis De Molenberg te Oosterbeek, die buiten de exploitatie en/of 

investeringsbegroting van het verzorgingshuis en Vilente vallen en niet vanuit de Algemene Wet 

Bijzondere Ziektekosten of anderszins worden gefinancierd en die dienen tot welzijn en welbevinden van 

de bewoners van alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

 

Fondsenwerving 

De Stichting werft gelden middels het werven van donateurs, het verkrijgen van giften of legaten en 

middels het deelnemen aan activiteiten die voor of vanuit een der verzorgingshuizen worden 

georganiseerd. Daarnaast uit het beheren, exploiteren van gelden en andere vermogensbestanddelen en 

het beleggen van de haar ter beschikking gestelde middelen. 

 

Vermogensbeheer 

Het vermogen van de Stichting wordt behoudend beheerd met het doel vermogens achteruitgang te 

voorkomen en daar waar mogelijk vermogensgroei te bevorderen. 

 

Besteding van het vermogen. 

Het vermogen zal besteed worden in overeenkomst met de doelstelling van de Stichting waarbij het 

streven is om te allen tijde een reserve ter beschikking te houden en deze zo nodig aan te vullen tot een 

dusdanig bedrag dat de werkzaamheden van de Stichting ook in toekomstige jaren doorgang kunnen 



vinden. Hiertoe is het doel om de jaarlijkse inkomsten van de Stichting in evenwicht te brengen en te 

houden met de uitgaven van de Stichting. 

 

 

2. Organisatiestructuur 

 

Het bestuur van de stichting is als volgt: 

voorzitter  : Dick van Oort 

secretaris  : Wim Eikelboom 

penningmeester : Ton Konings. 

 

Het bestuur vergadert tenminste tweemaal per jaar. In het voorjaar ter goedkeuring en vaststelling van de 

jaarrekening en de begroting. In het najaar ter goedkeuring en vaststelling van de begroting en het 

bijbehorende activiteitenplan van het volgende jaar. 

 

 

3. Activiteiten 2018 

De stichting heeft in 2018 de volgende activiteiten uitgevoerd / gefaciliteerd: 

- het bakken van taarten voor de voorjaarsmarkt (19 mei) 

- organisatie optreden Circus in de Zorg (1 juli) 

- cadeautjes Sinterklaas (6 december) 

- optreden van Roels Beestenboel (19 december). 

 

Met name het optreden van het Circus in de Zorg in samenwerking met de andere verpleeg- en 

verzorgingshuizen in Oosterbeek was een groot succes. Door donaties van de volgende organisaties is de 

financiering hiervan geslaagd: Stichting Citer, Stichting Steunfonds Kruiswerk Gemeente Renkum, 

Peltfonds PvdA Renkum en bijdragen van de tehuizen De Molenberg, De Sonnenberg, Overdal, Felixoord 

en Verburgt-Molhuysen. 

 

Ook Roels Beestenboel is voor de bewoners van De Molenberg altijd weer een hele leuke belevenis. 

 

 

 

  



4. Financieel jaarverslag 

 

Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari tot en met 31 december. 

 

Balans 2018       

       

Activa    Passiva   

       

Vordering Vilente  18.369,36  Eigen vermogen 21.322,12  

    Resultaat 2018 -1.213,80  

      20.108,32 

Liquide middelen       

ABN-AMRO 1770,16   Nog te betalen   

    taarten  31,19 

       

  20.139,52    20.139,51 

       

       

Resultatenrekening       

Donaties 275,00      

  275,00     

       

Taarten 31,19      

Circus in de Zorg 344,29      

Roels Beestenboel 525,00      

Van Rijn 462,32      

Bankkosten 126,00      

  1.488,80     

  -1.213.80     

 

Toelichting: 

Het jaar 2018 is met een klein negatief resultaat afgesloten. Er zijn wel donaties ontvangen (totaal € 275) 

met de doelstelling om in 2019 de ‘beleef TV’ aan te kunnen schaffen. De vordering op Vilente bedraagt € 

18.369,36. 

 

 

  



5. Toekomst 

 

In 2019 hoopt de stichting wederom inhoud te kunnen geven aan de doelstelling: het faciliteren van het 

organiseren en financieren van activiteiten en voorzieningen ten behoeve van de bewoners van 

verpleeghuis De Molenberg te Oosterbeek, die buiten de exploitatie en/of investeringsbegroting van het 

verzorgingshuis en Vilente vallen en niet vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten of anderszins 

worden gefinancierd en die dienen tot welzijn en welbevinden van de bewoners van alsmede al hetgeen 

daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

 

De volgende te faciliteren activiteiten staan gepland voor 2019: 

- Bijdrage aan ‘beleef TV’  € 1000 

- Roels Beestenboel 1x  € 600 

- Optreden Kazou 3x  € 300 

- Sinterklaas 45 personen  € 450 

 


