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Stichting Viore
T.a.v. het bestuur
Oosterengweg 44
1212 CN  Hilversum

Behandeld door JG/LK
Kenmerk 1040246/5685
Datum 21 april 2021

Geachte bestuursleden,,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot de stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen
van € 431.534 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 27.238, samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting Viore te Hilversum is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over
2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants
geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat
wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland
algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het
gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante
informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende
regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als
slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld
van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Viore.
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Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze
jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer
en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Wij vestigen de aandacht op de vermelding over gebeurtenissen na balansdatum in de toelichting van de
jaarrekening, waarin de impact van de gevolgen van het Coronavirus op de vennootschap uiteen wordt gezet.

21 april 2021

drs. L.Th. Kuiper RA
mth accountants & adviseurs b.v.
Bussummergrindweg 1
1406 NZ Bussum
T  (035) 691 46 76
E  bussum@mth.nl
Dit rapport is digitaal ondertekend.
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Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:

Voorzitter Drs. M.T. Rudolphie MBA

Vice-voorzitter Mr. C.R.M. Beks-Ypma

Penningmeester Drs. J.J. Heemskerk, CFA

Secretaris E.H. van Berkel-Selderbeek

Bestuurder Jhr. dr. C.P. van Lidth de Jeude

Bestuurder Drs. J.M.W. Scheltema

Bestuurder Mr. O. Veldt MBA

Stichting Viore
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BESTUURSVERSLAG 2020

Het jaar 2020 was een bewogen jaar. Een jaar dat de geschiedenisboeken in zal gaan vanwege de corona-
pandemie die wereldwijd een enorme impact heeft op het leven en het handelen. Ook Viore is er hard door
geraakt. Voor het eerst in onze jonge historie moesten we, gedwongen door de overheidsrichtlijnen, onze deuren
sluiten. Tweemaal zelfs, ten gevolge van een zogenaamde 'lockdown'.

Het kenmerkt de mensen die nauw bij Viore betrokken zijn om dat ook als een uitdaging te zien. Zo werd de
periode dat Viore gesloten was optimaal gebruikt voor nieuwe kansen en mogelijkheden.

Daarnaast stond 2020 in het teken van onze verhuizing. Een verhuizing die noodzakelijk was geworden, omdat bij
de nieuwbouw van ziekenhuis Tergooi geen plaats meer was voor ons oude onderkomen. We prijzen ons gelukkig
dat er een pand is gevonden dat grotendeels voldeed aan onze eisen. De daarvoor apart opgerichte commissie
huisvesting, onder leiding van Theo Buunen, heeft zeer zorgvuldig en adequaat gehandeld. Op tijd en binnen het
budget. Kortom, een grote prestatie.

Met een enorme inzet van een grote schare vrijwilligers is er ongelofelijk veel en goed werk verricht om dit nieuwe
pand, aan de Oosterengweg 44, gereed te maken voor een nieuwe huisvesting. Na een volledige metamorfose is
dit pand nu een echt "Viore-huis". De reacties van onze bezoekers en vrijwilligers zijn unaniem lovend.

Op financieel gebied waren de kosten van de verhuizing en de verminderde inkomsten als gevolg van de
coronamaatregelen een uitdaging. Dat het jaar toch met een positief saldo kon worden afgesloten is te danken aan
de bijdragen die wij mochten ontvangen vanuit overheden, bedrijven en particulieren. Enerzijds kon daarmee de
verhuizing en de daarmee gemoeide verbouwing en inrichting worden bekostigd. Anderzijds konden wegvallende
inkomsten van bezoekers en evenementen worden opgevangen. Zowel de verhuizing als de coronacrisis hebben
bij het bestuur het bewustzijn verhoogd dat voldoende buffers nodig zijn om de continuïteit van Viore te kunnen
waarborgen. We gaan op zoek naar structurele financiële oplossingen om blijvend te waarborgen dat we inwoners
van onze regio de informele oncologische ondersteuning kunnen geven waar ze behoefte aan hebben. De
tegoeden die per 31 december 2020 op de balans staan zullen deels worden aangewend voor de geplande,
overige investeringen in het pand en worden aangehouden als reserve voor tegenvallende inkomsten i.v.m. corona.

Een speciaal woord van dank is voor onze directeur en haar team. Zij hebben zich in deze onzekere  periode
volledig ingezet om maximaal contact te houden met onze bezoekers. Vanwege de sluiting zijn ook nieuwe
initiatieven gestart zoals (beeld)bellen. Daarnaast is de communicatie naar onze bezoekers geïntensiveerd.

Ondanks de grote impact van zowel corona als de verhuizing op onze organisatie kunnen we met trots terugkijken
we op een productief en geslaagd jaar.

Vol vertrouwen gaan we het nieuwe jaar tegemoet.

Stichting Viore
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Deze jaarrekening wordt op de website van Viore gepubliceerd: www.viore.org

Het bestuur

Drs. M.T. Rudolphie MBA, voorzitter
Mr. C.R.M. Beks-Ypma, vice-voorzitter
E.H. van Berkel-Selderbeek, secretaris
Drs. J.J. Heemskerk CFA, penningmeester
Drs. J.M.W. Scheltema
Jhr. dr. C.P. van Lidth de Jeude
Mr. O. Veldt MBA
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020
voor resultaatbestemming

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Inventaris - 1.458
Huurdersinvesteringen 90.558 -

90.558 1.458

Vlottende activa

Overige vorderingen  (2)

Overige vorderingen 6.989 -
Overlopende activa 731 889

7.720 889

Liquide middelen  (3) 333.256 245.667

431.534 248.014

Stichting Viore
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31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

PASSIVA

Reserves  (4)

Continuïteitsreserve 275.467 245.184
Bestemmingsreserves 120.924 -

396.391 245.184

Kortlopende schulden  (5)

Crediteuren 4.359 694
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 656 852
Overlopende passiva 30.128 1.284

35.143 2.830

431.534 248.014
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie 2020

€

Budget 2020

€

Realisatie 2019

€

Baten

Opbrengsten  (6) 177.303 172.500 209.483

Lasten

Afschrijvingen materiële vaste activa  (7) 3.045 - 631
Coördinatie en begeleiding vrijwilligers  (8) 21.552 21.650 19.769
Huisvesting  (9) 24.655 30.250 22.182
Inloop en programma  (10) 90.410 96.000 107.086
Kantoorkosten  (11) 7.856 8.600 6.603
Marketing en communicatie  (12) 4.624 4.000 3.084
Diverse baten en lasten  (13) -2.077 - -

150.065 160.500 159.355

Resultaat 27.238 12.000 50.128

Resultaatbestemming

Continuïteitsreserve 30.283 12.000 50.128
Bestemmingsreserves -3.045 - -

27.238 12.000 50.128

Stichting Viore
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3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Doel van de Stichting

De Stichting heeft ten doel: het (doen) oprichten, exploiteren en instandhouden van een (dag)centrum ten behoeve
van het (doen) ondersteunen van mensen met een levensbedreigende aandoening, alsmede hun partners, familie,
vrienden en andere begeleiders.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Viore (statutaire zetel Hilversum, geregistreerd onder KvK-nummer 32169013) is gevestigd op
Oosterengweg 44 te Hilversum.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt,
voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur
en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van de nominale waarde.
In dat geval wordt de vordering gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen de kostprijs en de
nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of transactiekosten. Indien nodig wordt rekening
gehouden met bijzondere waardeverminderingen, waaronder voorzieningen voor oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde of, als beperkingen in de vrije beschikbaarheid
daartoe aanleiding geven, op een lagere waarde.

Stichting Viore
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Kortlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de waarde bij het ontstaan van de schuld afwijkt
van de nominale waarde. In dat geval wordt de schuld gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Afwijkingen tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of
transactiekosten.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil van de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met
inachtneming van de hiervoor genoemde waarderingsgrondslagen. Lasten die hun oorsprong vinden in het
verslagjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor
zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de
voorwaarden zal worden voldaan.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs, op basis van de verwachte gebruiksduur, rekening houdend met een eventuele
restwaarde. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Stichting Viore
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4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Inventaris

€

Huurders-
investeringen

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2020
Kostprijs 26.451 6.853 33.304
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -24.993 -6.853 -31.846

1.458 - 1.458

Mutaties
Investeringen - 93.603 93.603
Desinvesteringen -2.947 - -2.947
Afschrijving desinvesteringen 1.489 - 1.489
Afschrijvingen - -3.045 -3.045

-1.458 90.558 89.100

Boekwaarde per 31 december 2020
Kostprijs 23.504 100.456 123.960
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -23.504 -9.898 -33.402

- 90.558 90.558

Afschrijvingspercentages
%

Inventaris  20
Huurdersinvesteringen  10

Stichting Viore
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VLOTTENDE ACTIVA

2. Overige vorderingen

31-12-2020

€

31-12-2019

€

Overige vorderingen

Waarborgsom Oosterenweg 44 6.989 -

Overlopende activa

Rente 10 10
Vooruitbetaalde bedragen 721 879

731 889

3. Liquide middelen

Rabobank #159.652.421 153.076 58.376
Rabobank #106.807.900 - 7.231
Rabobank #303.438.1387 180.020 180.010
Kas 160 50

333.256 245.667

Stichting Viore
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PASSIVA

4. Reserves en fondsen

2020

€

2019

€Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari 245.184 195.056
Resultaatbestemming 30.283 50.128

Stand per 31 december 275.467 245.184

Bestemmingsreserves

Bestemmingsfonds Viore 2.0

Stand per 1 januari - -
Dotatie 123.969 -
Resultaatbestemming -3.045 -

Stand per 31 december 120.924 -

Het bestemmingsfonds is gevormd ten behoeve van de nieuwe huisvesting.

5. Kortlopende schulden

31-12-2020

€

31-12-2019

€

Crediteuren

Crediteuren 4.359 694

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 656 852

Overlopende passiva

Accountantskosten 1.500 1.210
Vooruitontvangen donaties 28.579 -
Nog te betalen bedragen 49 74

30.128 1.284

Stichting Viore
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5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

Realisatie 2020

€

Budget 2020

€

Realisatie 2019

€
6. Opbrengsten

Goede doelen fondsen en dontaties 81.326 66.500 103.347
Overheid 34.650 39.200 41.210
Bijdragen bedrijfsleven 16.300 12.000 11.884
Opbrengst verhuur 1.830 1.800 3.750
Eigen bijdrage bezoekers 7.283 16.000 17.380
Bijdragen particulieren wo vrienden 19.950 17.000 16.635
Evenementen 1.120 20.000 15.277
Coronabijdragen 10.167 - -
Online opbrengst 4.677 - -

177.303 172.500 209.483

De coronabijdragen bestaan uit NOW (afrekening inmiddels vastgesteld) en een bijdrage van € 2.500 van het
Rabobank Noodfonds.
Personeelsleden

Bij de stichting was in 2020 gemiddeld 1,94 (FTE) personeelslid werkzaam (2019: 1,37).

7.Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris - - 631
Huurdersinvesteringen 3.045 - -

3.045 - 631

Lasten

8. Coördinatie en begeleiding vrijwilligers

Begeleiding van vrijwilligers 19.089 18.000 16.663
Professionalisering van vrijwilligers 516 2.000 1.397
Kosten vrijwilligers 1.634 1.000 1.358
Lief en leedpot 313 250 107
Bestuurskosten - 400 244

21.552 21.650 19.769

Stichting Viore
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Realisatie 2020

€

Budget 2020

€

Realisatie 2019

€
9. Huisvesting

Huur gebouw 12.682 15.000 8.861
Gas, water, electra en beveiliging 7.306 10.000 7.662
Schoonmaakkosten 2.361 4.000 4.068
Klein onderhoud gebouw 46 600 265
Klein onderhoud tuin 38 150 162
Apparatuur en aanschaf inrichting 141 500 1.164
Servicekosten Oosterengweg 44 2.081 - -

24.655 30.250 22.182

10.Inloop en programma

Kwaliteitsbevordering 26.698 26.000 30.932
Project programma-ontwikkeling 29.098 27.000 31.583
Programma-uitvoering 31.581 36.000 39.803
Inkoop boodschappen 3.033 7.000 4.768

90.410 96.000 107.086

11.Kantoorkosten

Kantoorkosten 486 400 282
Reis- en verblijfkosten 63 200 224
Telefoon en internet 501 1.000 717
Computerkosten 575 1.000 333
Computerprogrammatuur 803 1.000 945
Advies en accountantskosten 2.196 2.000 1.328
Vakliteratuur en lidmaatschappen 292 500 200
Verzekeringen 2.454 1.800 1.942
Bankkosten 486 700 632

7.856 8.600 6.603

12.Marketing en communicatie

Website 1.637 1.000 536
Brochures 1.754 2.500 2.202
Public relations 877 250 205
Publiciteit 356 250 141

4.624 4.000 3.084

13.Diverse baten en lasten

Boekwinst verkoop activa -2.077 - -

Stichting Viore
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6 OVERIGE TOELICHTING

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

Als gevolg van het Coronavirus zal de stichting in 2021 naar alle waarschijnlijkheid een lager resultaat behalen dan
gebruikelijk. Gezien de financiële positie is de stichting in staat dit verlies aan inkomsten vooralsnog op te vangen.
Omdat niet bekend is hoelang de gevolgen van het Coronavirus zullen aanhouden, is het niet mogelijk een
schatting van de uiteindelijke financiële gevolgen te maken en kan er nog geen uitspraak worden gedaan over het
effect op de financiële positie op langere termijn.

Stichting Viore
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