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

Behandeld door JB / LK
Kenmerk 1040246/5685
Datum 20 april 2022

Geachte bestuursleden,,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot uw besloten vennootschap.

1 OPDRACHT
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van uw besloten vennootschap, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 476.670 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 33.362, 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 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 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.

20 april 2022

drs. L.Th. Kuiper RA
Moore MTH B.V.
Bussummergrindweg 1
1406 NZ Bussum
T  (035) 691 46 76
E  bussum@moore-mth.nl
Dit rapport is digitaal ondertekend.

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 Drs. J.I.H. Schopman

Bestuurder Drs. J.M.W. Scheltema

Bestuurder Drs. J. Vriesman

Stichting Viore

- 4 -drs. L.Th. Kuiper RA

21-4-2022 Pagina 4 / 15



BESTUURSVERSLAG 2021

Net als in 2020 werd de wereld in 2021 gedomineerd door het covid-19 virus. Dit had ook zijn impact op Viore. Wederom
werden we geconfronteerd met overheidsmaatregelen inclusief het tijdelijk sluiten van ons centrum i.v.m. de lockdown en
zodra we weer open mochten waren er stringente regels zoals registratie, gebruik mondkapje, handen desinfecteren, 1,5
meter afstand, en een beperkt aantal bezoekers.

Uiteraard doet dit iets met onze doelgroep maar ook met onze vrijwilligers. Allen verdienen een enorm compliment voor
hun begrip, betrokkenheid, flexibiliteit en inzet.

In totaal zijn er minder bezoekers geweest bij Viore dan 2020. Het aantal was ook lager doordat er minder gebruikt werd
gemaakt van het beeldbellen. Er waren wel meer nieuwe bezoekers dan het jaar daarvoor.

De afgelopen jaren heeft Viore zich bewezen als een onlosmakelijk onderdeel van de oncologische zorgketen voor
Hilversum en omstreken. Op dit degelijke fundament wordt nu verder gebouwd door met een diverser aanbod er voor
een bredere groep bezoekers te zijn.

Eind 2020 zijn we daarom gestart met het proces van een meerjarenplan voor de periode 2022 t/m 2026. De
projectgroep onder leiding van Floor van Wingerden heeft het hele jaar gewerkt aan het plan waarbij diverse interviews
zijn gehouden en ook een uitgebreide enquête onder bezoekers en verwijzers. In december heeft het bestuur het plan
vastgesteld en zullen de geformuleerde doelstellingen in 2022 verder worden uitgewerkt tot operationele acties.

Het meerjarenplan heeft drie strategische doelstellingen:
1.   Het verbeteren en verankeren van de beeldvorming en relevantie van Viore bij haar belanghebbenden
2.   Het beter positioneren van Viore als een natuurlijke schakel in de oncologische zorgketen
3.   Het ontwikkelen van een toekomstbestendig programma, dat aansluit op het beoogd maatschappelijk nut van Viore

Om onze ambitie goed en structureel te faciliteren heeft het meerjarenplan een tweetal ondersteunende doelstellingen:
1.   Het neerzetten van een professionele organisatie, waaronder passende bemensing, uitgewerkt beleid en passende
processen.
2.   Een solide financiële bedrijfsvoering en het uitwerken van een financieel kader dat invulling kan geven aan
toekomstige ambities.

Het bestuur beseft dat dit impact zal gaan hebben op de organisatie. Het is daarom van belang dat er goede en
transparante communicatie plaats vindt zowel intern als extern. In 2022 zullen er bespreeksessies worden ingepland met
de vrijwilligers.

Ook zijn we in 2021 gestart met de voorbereidingen van een nieuw en belangrijk en vernieuwend project Positieve
Gezondheid. Dit project zal verder uitgewerkt en geïmplementeerd worden in 2022.

Helaas is de huidige bereikbaarheid nog steeds beperkt door de bouw van een tunnel naast het pand. De verwachting is
echter dat eind 2022 de werkzaamheden gereed zijn.

Financieel gezien heeft Viore een goed jaar gehad. We zijn boven het inkomsten budget geëindigd en hebben minder
kosten gemaakt. Het gevolg een positief resultaat wat ten goede zal komen aan onze continuïteitsreserve. Dit is van
belang voor de duurzaamheid van Viore.

Tenslotte een diepe buiging voor onze directeur en alle secretariaatsmedewerkers. Zij hebben wederom in deze onzekere
covid-19 tijden zich volledig ingezet om onze bezoekers en vrijwilligers optimaal tegemoet te komen.

Samengevat was het wederom een productief en geslaagd jaar ondanks de pandemie. Het nieuwe jaar zal druk worden
met vele nieuwe initiatieven en diverse veranderingen. Wat blijft is de warme aandacht voor onze bezoekers en
vrijwilligers.
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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
Drs. J.J. Heemskerk CFA, penningmeester
E.H. van Berkel-Selderbeek, secretaris
Drs. J.I.H. Schopman
Drs. J.M.W. Scheltema
Drs. J. Vriesman
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1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021
voor resultaatbestemming

31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Huurdersinvesteringen 102.721 90.558

Vlottende activa

Overige vorderingen  (2)

Overige vorderingen 6.989 6.989
Overlopende activa 5.128 731

12.117 7.720

Liquide middelen  (3) 361.832 333.256

476.670 431.534
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31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

PASSIVA

Reserves  (4)

Continuïteitsreserve 319.322 275.467
Bestemmingsfonds 113.225 120.924

432.547 396.391

Kortlopende schulden  (5)

Crediteuren 2.587 4.359
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 1.453 656
Overlopende passiva 40.083 30.128

44.123 35.143

476.670 431.534
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie 2021

€

Budget 2021

€

Realisatie 2020

€

Baten 227.085 167.000 177.303

Lasten

Afschrijvingen materiële vaste activa  (7) 10.493 - 3.045
Coördinatie en begeleiding vrijwilligers  (8) 22.682 24.000 21.552
Huisvesting  (9) 37.335 43.400 24.655
Inloop en programma  (10) 111.809 110.700 90.410
Kantoorkosten  (11) 8.870 9.400 7.856
Marketing en communicatie  (12) 2.788 4.500 4.624
Diverse baten en lasten  (13) -618 - -2.077

193.359 192.000 150.065

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten -364 - -

Resultaat 33.362 -25.000 27.238

Resultaatbestemming
Continuïteitsreserve 43.855 -25.000 30.283
Bestemmingsfonds -10.493 - -3.045

33.362 -25.000 27.238
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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.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De vennootschap beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van
het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de
realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort.
Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare
waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder-
waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de winst-en-verliesrekening onder gelijktijdige verlaging van
de boekwaarde van het betreffende actief.

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.

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.

Stichting Viore
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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.

Financiële lasten
Rentebaten en rentelasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van
uitgegeven en ontvangen leningen.
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4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Inventaris

€

Huurders-
investeringen

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2021
Kostprijs 23.504 100.456 123.960
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -23.504 -9.898 -33.402

- 90.558 90.558

Mutaties
Investeringen - 22.656 22.656
Afschrijvingen - -10.493 -10.493

- 12.163 12.163

Boekwaarde per 31 december 2021
Kostprijs 23.504 123.112 146.616
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -23.504 -20.391 -43.895

- 102.721 102.721

Afschrijvingspercentages
%

Inventaris  20
Huurdersinvesteringen  10

2. Overige vorderingen

31-12-2021

€

31-12-2020

€

Overige vorderingen
Waarborgsom Oosterenweg 44 6.989 6.989

Overlopende activa
Rente 10 10
Vooruitbetaalde bedragen 5.118 721

5.128 731

3. Liquide middelen
Rabobank 361.658 333.096
Kas 174 160

361.832 333.256
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PASSIVA

4. Reserves en fondsen

2021

€

2020

€Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari 275.467 245.184
Resultaatbestemming 43.855 30.283

Stand per 31 december 319.322 275.467

Bestemmingsfonds

31-12-2021

€

31-12-2020

€Bestemmingsfonds Viore 2.0
Stand per 1 januari 120.924 -
Dotatie 2.794 123.969
Resultaatbestemming -10.493 -3.045

Stand per 31 december 113.225 120.924

5. Kortlopende schulden

Crediteuren
Crediteuren 2.587 4.359

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing 1.453 656

Overlopende passiva
Accountantskosten 1.210 1.500
Vooruitontvangen donaties 38.505 28.579
Nog te betalen bedragen 368 49

40.083 30.128

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huur

De stichting is een meerjarige financiële verplichting aangegaan terzake van huur van bedrijfsruimte van afgerond
€ 25.000 per jaar.
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5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie 2021

€

Budget 2021

€

Realisatie 2020

€
6. Opbrengsten
Goede doelen fondsen en dontaties 115.653 66.500 81.326
Overheid 49.114 45.000 34.650
Bijdragen bedrijfsleven 5.900 12.000 16.300
Opbrengst verhuur 963 1.500 1.830
Eigen bijdrage bezoekers 4.784 10.000 7.283
Bijdragen particulieren wo vrienden 27.213 17.000 19.950
Evenementen 23.458 15.000 1.120
Coronabijdragen - - 10.167
Online opbrengst - - 4.677

227.085 167.000 177.303

Personeelsleden
Bij de stichting was in 2021 2 (FTE) personeelslid werkzaam (2020: 1,94).

Afschrijvingen

7. Afschrijvingen materiële vaste activa

Huurdersinvesteringen 10.493 - 3.045

Lasten

8. Coördinatie en begeleiding vrijwilligers

Begeleiding van vrijwilligers 20.993 20.000 19.089
Professionalisering van vrijwilligers 332 2.000 516
Kosten vrijwilligers 921 1.000 1.634
Lief en leedpot 104 500 313
Bestuurskosten 332 500 -

22.682 24.000 21.552

9. Huisvesting

Huur gebouw 25.050 25.500 12.682
Gas, water, electra en beveiliging 5.041 8.700 7.306
Schoonmaakkosten 3.418 5.000 2.361
Klein onderhoud gebouw 1.294 1.000 46
Klein onderhoud tuin 19 - 38
Apparatuur en aanschaf inrichting 124 - 141
Servicekosten Oosterengweg 44 2.389 3.200 2.081

37.335 43.400 24.655

10. Inloop en programma

Kwaliteitsbevordering 32.331 31.000 26.698
Project programma-ontwikkeling 39.851 32.000 29.098
Programma-uitvoering 37.393 41.200 31.581
Inkoop boodschappen 2.234 6.500 3.033

111.809 110.700 90.410
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Realisatie 2021

€

Budget 2021

€

Realisatie 2020

€
11. Kantoorkosten

Kantoorkosten 284 500 486
Reis- en verblijfkosten 12 200 63
Telefoon en internet 1.061 1.000 501
Computerkosten 1.861 1.000 575
Computerprogrammatuur 597 1.000 803
Advies en accountantskosten 1.742 2.000 2.196
Vakliteratuur en lidmaatschappen 200 600 292
Verzekeringen 2.590 2.500 2.454
Bankkosten 423 600 486
Algemene kosten onvoorzien 100 - -

8.870 9.400 7.856

12. Marketing en communicatie

Website 1.880 1.500 1.637
Brochures 179 2.500 1.754
Public relations 186 250 877
Publiciteit 543 250 356

2.788 4.500 4.624

13. Diverse baten en lasten

Boekwinst verkoop activa -618 - -2.077
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