JAARVERSLAG 2016
STICHTING VRIENDEN VAN HVO-QUERIDO

Bestuurlijk vastgesteld d.d. 8 maart 2017

0

Inhoud

1

1

Voorwoord

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Profiel
Algemeen
Missie
Doelstelling
Organisatie en uitvoering
Criteria voor aanvragen

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Governance
Toezicht en bestuur
Bedrijfsvoering
Stichtingsbeleid
Klachtenprocedure

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.4
4.5

Projecten en steun
Fondswerving en giften
Goede doelen
Project Mijn eigen raam / My red light
Streetsmart
Contacten
Publiciteit

5
5.1
5.2

Beheer
Onroerend goed
Beleggingen

6
6.1
6.2
6.3

Jaarcijfers
Balans per 31 december 2016
Resultatenrekening
Toelichting op de resultatenrekening

7
7.1

Conclusie 2016
Conclusies en vooruitblik 2017

1

Voorwoord

Voor u ligt het 4e jaarverslag van de Stichting Vrienden van HVO-Querido. De oprichting
van de steunstichting Vrienden van HVO-Querido in 2013 is een passende stap geweest
in de tijd waarin de financiering van de zorg onzekere tijden tegemoet ging.
De financiële positie van HVO-Querido is stevig in 2016. Hierdoor was het mogelijk om
innovaties en projecten op het gebied van gezonde leefstijl, sportstimulering, opleidingen
op gebied van ervaringsdeskundigheid uit eigen middelen te financieren. Hierdoor zien
we in 2016 een terugloop van aanvragen op dit gebied.
In de maatschappelijke opvang, met name noodopvang zien we echter dat budgetten
volledig aan de zorg op gaan en weinig ruimte laten voor 'tijdelijke aanvullende hulp',
'noodhulp' of 'extra's'. Hier heeft met name het Streetsmartproject middelen voor
ingezet.
HVO-Querido werkt vanaf 2014 met 2 professionele fondswervers ter financiering van
projecten en activiteiten. De fondswerving wordt gecoördineerd vanuit de afdeling
communicatie van HVO-Querido.
Conform de richtlijnen uit de gedragscode Instituut fondswerving wordt in dit jaarverslag
de doelstelling, de visie, het beleid, de strategieën en de resultaten van de stichting
aangegeven, alsmede wat de methoden van fondsenwerving zijn. Daarnaast worden de
belangrijkste inkomsten en uitgaven toegelicht in hoofdstuk 4 Projecten en steun en in
hoofdstuk 5 Beheer.
De jaarrekening is als aparte bijlage beschikbaar en vormt één geheel met dit
inhoudelijk jaarverslag.
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2

Profiel

2.1
Algemeen
De Stichting Vrienden van HVO-Querido is ontstaan vanuit een fusie tussen Stichting
Huizenbezit HVO-Querido en de Stichting tot Steun aan Instellingen die hulpverlenen of
Maatschappelijke Belangen dienen op 6 juni 2013.
De Stichting Vrienden van HVO-Querido is een fonds zonder winstoogmerk. Het bestuur
en Raad van Toezicht van de stichting is overeenkomstig met die van stichting HVOQuerido.
Stichting Vrienden van HVO-Querido
1e Ringdijkstraat 5
1097 BC Amsterdam
telefoon
(020) 561 90 90
e-mail
info@hvoquerido.nl en/of vriendenvan@hvoquerido.nl
website
www.hvoquerido.nl zie: helpen
RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 008688680
ANBI
ja
2.2
Missie
Stichting Vrienden van HVO-Querido stelt zich ten doel middelen te werven en te
beheren met als doel maatschappelijke zorg in brede zin te ondersteunen, in de ruimste
zin van het woord, één en ander meer in het bijzonder ten behoeve van de Stichting
HVO-Querido, statutair gevestigd te Amsterdam, en diens activiteiten en cliënten.
2.3

Doelstelling

Doelstelling van Stichting Vrienden van HVO-Querido is als volgt:
 Het verlenen van (financiële) steun aan instellingen die zich maatschappelijke
zorg in brede zin ten doel stellen, voor het ondersteunen van in haar
werkzaamheden noodzakelijk of gewenste buitengewone en on-subsidiabele
uitgaven, dan wel uitgaven niet vallend onder de door de overheid genormeerde
of voorgeschreven en goedgevonden kosten.
 Het verwerven, in stand houden, exploiteren en beheren van onroerende zaken,
alsmede het beheren van overige vermogenswaarde, zowel voor eigen rekening
als voor rekening van derden, doch uitsluitend ten behoeve van de behartiging
van het doel van de stichting Vrienden van HVO-Querido.
 Het verzorgen van voorlichting aangaande sociale noden en hulpverlening.
 Het financieel ondersteunen van Stichting HVO-Querido.
2.4
Organisatie en uitvoering
De dagelijkse coördinatie ligt in handen van de manager Staf en Innovatie van HVOQuerido. De manager werkt samen met de teammanager Communicatie en de twee
fondswervers die tot taak hebben zowel sponsor- als fondsgelden te werven. Er is een
duidelijk onderscheid tussen het verkrijgen van sponsorgelden en het verkrijgen van
donaties en giften.
Sponsorgelden zijn bedoeld om de organisatie van de stichting en de inzet van de
fondswervers te bekostigen. Donaties en giften zijn te allen tijden volledig bedoeld voor
de bestemde doelen zoals projecten en/of steun voor cliënten (-groepen). De manager
Staf en Innovatie draagt tevens zorg voor uitvoering van de juiste processen,
administratie en verantwoording van zowel inkomende als uitgaande middelen en het
(laten-) opstellen van het jaarverslag en de jaarrekening.
De manager Staf en Innovatie legt verbinding met de interne organisatie van HVOQuerido en/of samenwerkingspartners en/of cliëntgroepen als het gaat om de besteding
van de middelen. Besluitvorming hierover vindt plaats onder eindverantwoordelijkheid
van de bestuurder van HVO-Querido, Clemens Blaas. Ter ondersteuning hiervan is een
adviescommissie voor Stichting Vrienden van HVO-Querido ingesteld met als deelnemers
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Louise Olij (manager Staf en Innovatie), Cyriel Reestman (concerncontroller), Conny
Bruggeling (bestuurssecretaris).
2.5
Criteria voor aanvragen
Aanvragen bij stichting Vrienden van HVO-Querido worden beoordeeld op criteria
conform het vastgestelde beleid1:
 Gaat het om projecten of activiteiten2 op gebied van (O)GGZ en MO of in relatie
daarmee, gericht op preventie, herstel en empowerment?
 Gaat het om projecten of activiteiten gericht op kwetsbare groepen, waarvoor
geen reguliere financiering mogelijk is en/of waarvoor van overheidswege geen of
minder middelen ter beschikking worden gesteld?
 Bij voorkeur gaat het om projecten of activiteiten die innovatief zijn, voortkomen
uit vragen vanuit het veld, overdraagbaar zijn en waarbij de doelgroep zelf
betrokken is bij totstandkoming van het project.
 Gevraagde middelen zijn zowel bedoeld als start (onder continuïteitswaarborg) als
voor langere tijd mits, ondanks aantoonbare inspanning daartoe, reguliere
financiering uitblijft en met een maximum duur van 3 jaar.

1

Beleid Stichting Vrienden van HVO-Querido, 16-3-2015
In het geval van activiteiten kan het ook gaan om activiteiten voor cliënten zoals (erkende-) opleidingen die bijdragen aan Herstel, en niet
op andere wijze zijn te financieren.
2

4

2

Governance

3.1
Toezicht en bestuur
De Raad van Toezicht is overeenkomstig met de Raad van Toezicht van HVO-Querido en
bestaat in 2016 uit: Iris van Bennekom (voorzitter), Ramón Lindauer (tot november
2016), Geert Dales (tot november 2016), Ruud Kok, Judith Meijer, Jan Jacobs, Bert van
Raalte, Jan Willem Grandia en Albert Blom. (zie rooster van aftreden).
Het bestuur is overeenkomstig met het bestuur van HVO-Querido en bestaat in 2016 uit
bestuurder Clemens Blaas.
3.2
Bedrijfsvoering
Het beheer van de baten en lasten is gericht op vermogensbehoud: de bestedingen zijn
niet groter dan inkomsten, tenzij in de begroting een negatief resultaat is geraamd. Een
basisvermogen van € 3.000.000 wordt hierbij als bodem beschouwd. Jaarlijks wordt een
jaarrekening opgesteld en vastgesteld door het bestuur (na goedkeuring van de Raad
van Toezicht). Vanaf 2017 wordt tevens een begroting vooraf vastgesteld door het
bestuur (na goedkeuring van de Raad van Toezicht). Beheer van het vermogen is
conform het beleggingsstatuut HVO-Querido. Baten uit fondswerving of sponsoring
worden aangewend voor projecten en steun, passend binnen de doelstelling (zie 4).
In de boekhouding van Stichting Vrienden van HVO-Querido wordt in 2016 gewerkt met
vijf kostenplaatsen om het overzicht op inkomsten en uitgaven transparant te houden.
Deze kostenplaatsen zijn:
 Kostenplaats Fondsen en giften
 Kostenplaats Goede doelen
 Kostenplaats Streetsmart
 Kostenplaats Beleggingen
 Kostenplaats Onroerend goed
3.3
Stichtingsbeleid
Het beleid van de Stichting Vrienden van HVO-Querido is in 2013 vastgelegd, tevens
wordt er fondswervingsbeleid gehanteerd. De stichting volgt hierbij de Gedragscode voor
Fondsenwerving, zoals opgesteld door het Instituut Fondsenwerving.
Het actief werven van middelen door fondswervers wordt inzichtelijk gemaakt door een
aanvragenregister waarin aanvraag, beslissing, en wijze van verantwoording wordt
vastgelegd. Dit register wordt beheerd door de communicatieafdeling. De
adviescommissie van Vrienden van HVO-Querido is in 2016 6 keer bijeengeweest om
aanvragen ter besluitvorming voor te leggen aan de bestuurder.3 Er wordt gewerkt
volgens een procesbeschrijving ter bevordering van de transparantie. Uitgaven worden
verantwoord in de jaarrekening en inhoudelijk toegelicht in het jaarverslag.
Accountantskosten van Stichting Vrienden van HVO-Querido worden gelijk verdeeld over
de vijf kostenplaatsen.
Vanaf de oprichting in 2013 is er beleid ontwikkeld op gebied van governance,
fondswervingsbeleid, sponsorbeleid, donatiebeleid. Tevens is de ANBI-status4 per 5 juni
toegekend.
3.4

Klachtenprocedure
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Besluiten 2016 zijn vastgelegd in de notulen van 'het vierhoek overleg' HVO-Querido bij het agendapunt
Vrienden van HVO-Querido
De Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is in het kader van de belastingheffing in Koninkrijk der
Nederlanden gedefinieerd in artikel 2 lid 3 en 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen
4
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Conform de Gedragscode voor Fondsenwerving, zoals opgesteld door het Instituut
Fondsenwerving, hanteert de Stichting Vrienden van HVO-Querido een
klachtenprocedure. In 2016 zijn er geen klachten geweest.
4

Projecten en steun

4.1
Inkomsten door fondswerving en giften
In 2016 heeft fondswerving plaatsgevonden door de fondswerver van HVO-Querido. De
kosten voor deze fondswerver worden in 2016 gedragen door de communicatieafdeling
van HVO-Querido. Er zijn geen sponsorgelden voor de (organisatie-) kosten van deze
functionaris verkregen.
De post fondswerving en giften sluit in 2016 af met een klein verlies van €2875,Er zijn geen giften verkregen. Giften die direct ten bate van projecten bij Stichting HVOQuerido zijn ontvangen, zijn in dit jaarverslag niet opgenomen aangezien deze baten
niet via de boekhouding en administratie van Stichting Vrienden van HVO-Querido zijn
geadministreerd.
Resultaten van het project Streetsmart worden in 4.4 aangegeven.
4.2
Uitgaven aan goede doelen
De post goede doelen sluit af met een verlies van € 10.020,Op 14 maart is een financiële bijdrage ad € 2430,14 toegekend voor het project
'Streetdiner' tijdens het bevrijdingsfestival in Amsterdam Oost. Dit is een project waarbij
medewerkers en cliënten samen met buurtgenoten een feest organiseren waarbij
participatie voorop staat.
Op 18 juli is een financiële bijdrage ad € 1000,- toegekend aan het Fonds Bijzondere
Noden Amsterdammers Club van 100. Veel cliënten van HVO-Querido doen een beroep
op dit fonds voor steun van zeer beperkte financiële omvang.
Op 18 juli is een financiële bijdrage ad € 2375,- toegekend aan het Meldpunt
voorkomen huisuitzetting (via Stichting Eropaf).
4.3

Project Mijn Eigen Raam / My Red Light

Stichting Vrienden van HVO-Querido heeft in 2016 in totaal een bedrag van € 100.101,uitgekeerd aan het project Mijn Eigen Raam / My Red Light.
Op 26 april is een financiële bijdrage ad € 60.361,- toegekend voor ondersteuning,
vervolg op het haalbaarheidsonderzoek en het opbouwen ondersteunen van de
regiegroep ter voorbereiding van de oprichting van een eigen stichting in zelfbeheer door
de doelgroep.
Op 21 november is voor de oprichting van de stichting My red Light (per 17 augustus
2016) een financiële bijdrage ad €82.000 vastgesteld voor ondersteuning van
empowerment, organisatie van zelfbeheer en voorbereiding van de opening van My Red
Ligt. Deze éénmalige bedrag is toegekend ter besteding over een periode van maximaal
2 jaar.
Project Mijn Eigen Raam / My Red Light is een bijzonder project en om die reden volgt
onderstaande inhoudelijke verantwoording. Sekswerkers zijn maatschappelijk kwetsbaar
als gevolg van het stigma op het beroep van sekswerker en als gevolg van de beperkte
normalisatie van de branche. Om sekswerkers te helpen hun maatschappelijke positie te
verbeteren, heeft Stichting Vrienden van HVO-Querido een subsidie verstrekt aan My
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Red Light: het eerste raamverhuurbedrijf voor en door sekswerkers. Een baanbrekend
experiment om de seksbranche van binnenuit te verbeteren.
My Red Light is een platform waar sekswerkers zelf hun maatschappelijke positie
verbeteren. Door een raamverhuurbedrijf krijgen sekswerkers zelf zeggenschap over
verhuurvoorwaarden, inrichting en huisregels. Bovendien ontwikkelen ze
ondernemersvaardigheden. My Red Light is een stichting met een ideëel doel: de winst
gaat naar projecten die de positie van sekswerkers verder versterken.
Normalisatie betekent dat je kan deelnemen aan het economisch verkeer. Hoewel het
bordeelverbod in 2000 is opgeheven, is het voor sekswerkers nog steeds lastig om een
bankrekening te openen, een lening af te sluiten of een pensioen op te bouwen.
Het stigma op sekswerk is zo groot dat de meeste sekswerkers ervoor kiezen om hun
omgeving niet te vertellen over hun beroep. Als gevolg hiervan zijn sekswerkers slecht
georganiseerd en delen ze weinig kennis.
De subsidie van Stichting Vrienden van HVO-Querido is gericht op het ondersteunen van
sekswerkers bij het opzetten van een zelfbeheerorganisatie: van statuten maken tot
begrotingen opstellen tot marketingplannen schrijven. De ondersteuning duurt zo kort
als mogelijk en maximaal 2 jaar.
My Red Light is opgericht in augustus 2016, na een haalbaarheidsonderzoek door de
gemeente Amsterdam en HVO-Querido. My Red Light heeft tevens steun ontvangen van
de Rabobank Amsterdam, Rabo Foundation, Start Foundation en het Ministerie van
Justitie.
4.4

Streetsmart

Voor 2016 heeft Stichting Vrienden van HVO-Querido een bedrag ad € 117.00,=
toegekend als voorfinanciering voor het project Streetsmart. Hierbij is het uitgangspunt
dat dit bedrag volledig wordt teruggestort via verkregen giften ten bate van de
doelgroepen en sponsorgelden specifiek voor de organisatiekosten (inclusief
projectleiding). De uitgaven en inkomsten lopen via kostenplaats 500 Streetsmart.
Project Streetsmart sluit 2016 af met een tekort van €11.915,=. Mogelijk veroorzaakt
door dat baten uit de acties van december 2016 pas in 2017 worden ontvangen.
Hierna volgt een toelichting op het project Streetsmart ter verantwoording. Streetsmart
is een doorlopend fondsenwervingsproject van HVO-Querido in samenwerking met de
horeca van Amsterdam (vanaf 2013). Streetsmart is een internationaal bewezen succes
project voor het helpen van dak- en thuislozen op velerlei wijze.
Ruim negentig Amsterdamse Horeca ondernemers hebben in 2016 meegewerkt aan
Streetsmart. In november en december hebben zij in hun restaurants gasten gevraagd 1
euro per rekening extra te betalen voor diverse goede doelen die allen met voeding en
maatschappelijke wederkerigheid te maken hebben. Daarnaast vinden maandelijks
activiteiten en/of events plaats om de situatie en/of dreigende dakloosheid van
kwetsbare burgers onder de aandacht van het grote publiek te brengen.
In 2016 heeft StreetSmart vele Amsterdammers en Amsterdamse gezinnen kunnen
steunen in hun strijd tegen dakloosheid en armoede:
 Door maar liefst 150 gezinnen wekelijks groente en fruit te geven, maar
ook door organisaties te helpen hun werk nog beter te doen. Denk daarbij
het Stoelenproject, de Z! krant, de Regenboog, GGD, Timon en Cordaan.
Zij gaven dankzij StreetSmart hun deelnemers een extra steuntje in de
rug.
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Door samenwerkingen te verstevigen, ook op PR-gebied. Streetsmart is
zichtbaar geweest in de stad dankzij verschillende partners. GVB, Mokum
Magazine, IAmsterdam, Z! krant, Hello Zuidas en Zie Oud Zuid. Speciale
dank aan Martien Holtzappel, onze vormgever die steeds bereikbaar is
voor vormgeving en advies.
Zonder onze sponsoren beginnen we niets, G&S vastgoed, IQcreative,
Botel, Heineken, Sligro, Redevco en Pernod Ricard maken het mogelijk dat
alle euro's die de restaurants binnenhalen ook daadwerkelijk naar die
Amsterdammers gaan die ze nodig hebben.
Door het organiseren van een benefietdiner op 21 juni in de Supperclub
dat maar liefst €53.700,- opleverde.
Door een nieuwe website te maken, waarop je kunt zien waar het
dichtstbijzijnde StreetSmart restaurant is. Ook lees je daar hoe
gemakkelijk het is om te doneren.
Verder was er in 2016 de samenwerking met Z! krant. Resultaat: maar
liefst 8000 extra kranten verkocht met StreetSmart in de hoofdrol!
Door stichting de Regenboog wekelijks fruit te doneren voor alle opvang
locaties (600 mannen en vrouwen eten daardoor WEL fruit)
Door het Stoelenproject een bijdrage te geven nieuwe matrassen
Door 30 fietsen voor moeders te regelen die hun kind naar school brengen
in ander stadsdeel (door huis uitzetting nu opgevangen worden in ander
stadsdeel)
Door een kerstfeest te organiseren voor 75 oudere alleenstaande uit
kolenkitbuurt
Door de Z!- krant verkopers speciale schoenen te geven (150 stuks)

4.5
Contacten
De belangrijkste samenwerkingscontacten voor de Stichting Vrienden van HVO-Querido
waren in 2016:





Alle contacten via Streetsmart (zie 4.3)
Interne medewerkers HVO-Querido
Stichting Eropaf!
Stichting (in oprichting) My red light

4.6
Publiciteit
Aan de bekendheid van de stichting Vrienden van HVO-Querido wordt gewerkt op de
website van HVO-Querido www.hvoquerido.nl. Daarnaast is via Facebook en Twitter veel
aandacht gegeven aan de publicitaire activiteiten van HVO-Querido. Rond genoemde
projecten is op velerlei wijze media-aandacht geweest. Dit heeft bijgedragen aan de
naamsbekendheid van HVO-Querido en positieve beeldvorming en berichtgeving over de
doelgroep.
StreetSmart. Voorbeelden van de online publiciteit over StreetSmart zijn allereerst te
vinden op de Facebook-pagina, website en Twitter-timeline van StreetSmart zelf.
Daarnaast is regelmatig aandacht gegeven aan StreetSmart binnen de corporate media
van HVO-Querido (website, Facebook-pagina, Twitter-timeline en externe nieuwsbrief).
Voorbeelden op de website en Facebook-pagina van HVO-Querido:
13/3/2016
23/5/2016
31/10/2016
8/11/2016
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Mogelijkheid om via Whydonate geld te schenken aan StreetSmart
Aankondiging Midzomernachtbenefietdiner StreetSmart
Z De Amsterdamse Straatkrant komt uit met een bijdrage over
StreetSmart
Interview met StreetSmart-projectleider Sanne van der Leij in Z De
Amsterdamse Straatkrant

11/11/2016
22/11/2016
24/11/2016

Projectleider Sanne van der Leij bedankt Hassan, vrijwilliger bij
Restaurant Freud
Nieuwsbericht over de StreetSmart-billboards in het Amsterdamse
straatbeeld
StreetSmart staat in het Mokum Magazine

Het zwaartepunt van de publiciteit rondom StreetSmart ligt in de actieperiodes: 21 juni,
Midzomernachtbenefietdiner en de campagnemaanden november en december.
My Red Light. In 2016 is de werktitel van project Eigen Raam omgedoopt tot My Red
Light, dat de naam is geworden van het raamprostitutiebedrijf in zelfbeheer door
sekswerkers. Ten aanzien van de publiciteit is een behoudende koers gevaren. Omwille
van de zorgvuldige voorbereidingen op de nieuwe organisatie en haar plannen is
terughoudend omgegaan met het zoeken van publiciteit.
Op 29 september 2016 is echter een persconferentie gehouden waarop bekend is
gemaakt dat My Red Light is opgericht en daadwerkelijk in bedrijf zal gaan – op een nog
nader te bepalen datum. Hieraan is in de online media van HVO-Querido aandacht
besteed. My Red Light was de organisator van de persconferentie, toelichtingen werden
onder meer gegeven door My Red Light zelf, door de burgemeester van Amsterdam en
door Clemens Blaas, bestuurder van HVO-Querido. Verscheidene landelijke media
(waaronder Volkskrant, NRC, Algemeen Dagblad) hebben aandacht aan de
persconferentie besteed.
5

Beheer

5.1
Onroerend goed
De Stichting Vrienden van HVO-Querido is ontstaan vanuit een fusie tussen Stichting
Huizenbezit HVO-Querido en de Stichting tot Steun aan Instellingen die hulpverlenen of
Maatschappelijke Belangen dienen op 6 juni 2013. Hierdoor heeft Stichting Vrienden van
HVO-Querido een drietal panden te Amsterdam in eigendom, te weten Amerbos 87-89,
Amerbos 403 en Ouderkerkerlaan 32. De huurder van deze panden is HVO-Querido.
In Amerbos 87-89 is Het Respijthuis van HVO-Querido gevestigd, dat kortdurende
respijtzorg biedt (10 plaatsen). In Amerbos 403 worden vanuit het zorgprogramma
Gezinnen aan drie jonge moeders met kind (-eren) begeleid. In de Ouderkerkerlaan 32
is een kantoor gehuisvest van HVO-Querido.
Aan huur- en servicekosten is in 2016 totaal een bedrag van € 69.307,- ontvangen van
de huurder.
In 2016 zijn beide panden Amerbos verbouwd voor de nieuwe huurders (tot in 2015
werden beide panden verhuurd aan het beschermd wonen voor jongeren). De kosten
hier voor zijn wat betreft Amerbos 87-89 voor rekening van de huurder gekomen
(Stichting HVO-Querido). Op de begroting 2017 zijn de te verwachte afschrijvingskosten
van de verbouwing Amerbos 403 opgenomen.
Op basis van de aanpassingen en verbouwingen van de panden zal in 2017 een
aanpassing op de huurcontracten plaatsvinden.
Stichting Vrienden van HVO-Querido sluit 2016 op het onderdeel onroerend goed af met
een positief resultaat van € 37.626,5.2

Beleggingen

Stichting Vrienden van HVO-Querido beschikt per 31-12-2015 over een eigen vermogen
van € 3.347.681,- d.d. per 31 december 2016 is het eigen vermogen € 3.281.638,-
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Het beheer van de liquide middelen wordt uitgevoerd conform het beleggingsstatuut van
HVO-Querido5. Waardehandhaving en zeer risicoarme waardegroei worden nagestreefd
met dit statuut. Daarom zijn overtollige liquiditeiten, voor zover niet als banksaldo op de
balans, aan de hand van de liquiditeitsplanning van de financiële administratie, op
spaarrekeningen bij Nederlandse systeembanken geplaatst, veelal direct opeisbaar.
Door de verdere groei van het vermogen was, conform ons beleggingsstatuut, een deel
hiervan in obligaties van de Nederlandse staat belegd en een deel in aan inflatie gelinkte
Duitse staatsobligaties.
In het laatste kwartaal van 2016 is er voor gekozen om deze obligatieportefeuille geheel
af te bouwen wegens de verminderde rentebaten én het koersrisico bij een rentestijging.
Vrienden van HVO-Querido bezit noch belegt in financiële derivaten.
Uitvoering van het beheer van het eigen vermogen/de liquide middelen:
Tactische uitvoering van het beleggingsstatuut dat zowel van toepassing is op Stichting
HVO-Querido als Stichting Vrienden van HVO-Querido geschiedt door het bestuur van
HVO-Querido, die de controller heeft gemachtigd om zijn uitvoeringsbesluiten door te
geven aan de bank.
Beleggingscommissie
Ter waarborging van een effectief en efficiënt toezicht op de uitvoering wordt elk
kwartaal een liquiditeitsrapport uitgebracht aan de Auditcommissie Financiën van de
Raad van Toezicht van Stichting HVO-Querido.
Stichting Vrienden van HVO-Querido sluit 2016 op het onderdeel beleggingen af met een
positief resultaat van € 21.242,6

Jaarcijfers

6.1
De jaarrekening van Stichting Vrienden van HVO-Querido is als aparte bijlage
gepubliceerd en vormt samen met dit inhoudelijk jaarverslag één geheel. Beide
documenten zijn openbaar, gepubliceerd op de website van HVO-Querido en
opvraagbaar bij de organisatie.
7

Conclusie 2016

De Stichting Vrienden van HVO-Querido is ontstaan vanuit een fusie tussen Stichting
Huizenbezit HVO-Querido en de Stichting tot Steun aan Instellingen die hulpverlenen of
Maatschappelijke Belangen dienen, op 6 juni 2013.
De resultatenrekening sluit over 2016 met een tekort van € 66.043,- (2015- € 14.937,-).
Stichting Vrienden van HVO-Querido heeft in 2016 gewerkt met 5 kostenplaatsen. De
accountantskosten 2015 en 2016 van totaal € 15.150,- zijn evenredig over deze
kostenplaatsen verdeeld.
Overige organisatiekosten van Vrienden van HVO-Querido zijn in 2016 tot een minimum
beperkt. Dit is een grote verbetering ten opzichte van voorgaande jaren. Echter
algemene inkomsten uit fondswerving en donaties blijven uit.
We zien een daling in aanvragen bij Vrienden van HVO-Querido. Mogelijk heeft dit te
maken met de inzet van eigen middelen van HVO-Querido voor projecten en
inspanningen op het gebied van sportstimulering, lifestyle en ervaringsdeskundigheid.
Deze middelen waren in 2016 vanuit de zorgbudgetten toereikend waardoor externe
steun niet nodig was.
5
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Beleggingsstatuut HVO-Querido 2016-2020, vastgesteld d.d.7 september 2016

In de bedrijfsvoering is gekozen voor vermogensbeheer gericht op behoud van het
startvermogen, met een ondergrens van drie miljoen, waarbij de binnenkomende
middelen zoveel mogelijk direct bij projecten en de doelgroep terecht komen. Deze
doelstelling is in 2016 gerealiseerd.
In 2017 zal de algemene fondswerving worden geëvalueerd daar de inkomsten op dit
gebied voor Stichting Vrienden van HVO-Querido uit blijven.
In de begroting 2017 wordt een negatief resultaat verwacht van € 91.000.-
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Stichting Vrienden van HVO-Querido
Jaarrekening

Over de Stichting

De Stichting, welke geen winststreven heeft, heeft ten doel de ondersteuning van
maatschappelijke zorg in brede zin en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, één en ander meer in
het bijzonder ten behoeve van de stichting naar Nederlands recht: Stichting HVO-Querido.
De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het verwerven, instandhouden,
exploiteren en beheren van onroerende zaken, alsmede het beheren van overige
vermogenswaarden ten behoeve van de behartiging van het doel van de stichting.
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door subsidies, giften, legaten alsmede
andere baten.

Over het resultaat
De resultatenrekening sluit over 2016 met een tekort van € 66.043 (2015 -/- € 14.937)

Bestuurslid
Bestuurder is:
De heer C.M.L. Blaas

Stichting Vrienden van HVO-Querido
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Stichting Vrienden van HVO-Querido
Balans per 31 december 2016
(na resultaatbestemming)
31-dec-16
€

31-dec-15
€

454.881
454.881

480.409
2.573.242
3.053.651

Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

13.303
2.893.307
2.906.610

57.300
280.124
337.424

Totaal activa

3.361.491

3.391.074

31-dec-16
€

31-dec-15
€

908
1.938.381
1.342.349
3.281.638

908
1.938.381
1.408.392
3.347.681

79.853

43.395

3.361.491

3.391.074

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa

PASSIVA
Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Kapitalen afgezonderd voor duurzame belegging
Overige reserves

Kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden

Totaal passiva
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Stichting Vrienden van HVO-Querido
Resultatenrekening over 2016
2016
€

2015
€

69.306
107.063
176.369

68.497
72.646
141.143

Exploitatie gebouwen
Algemene kosten

29.651
246.528
276.179

30.712
148.188
178.900

Bedrijfsresultaat

-99.810

-37.757

33.767

22.822

-66.043

-14.937

-66.043

-14.937

Bedrijfsbaten
Huurbaten gebouwen
Overige baten inclusief giften

Bedrijfslasten

Financiële baten en lasten
Resultaat boekjaar

Resultaatbesteming
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Overige reserves

Voor Stichting Vrienden van HVO-Querido is geen begroting 2016 opgesteld, derhalve is er geen
vergelijkbare begroting opgenomen voor de winst- en verliesrekening.
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Stichting Vrienden van HVO-Querido
Jaarrekening
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Algemene gegevens en groepsverhoudingen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen jaarverslaglegging model
(kleine rechtspersonen), RjK C1 en voor zover van toepassing met Titel 9 Boek 2 BW.
Stichting Vrienden van HVO-Querido is statutair (en feitelijk) gevestigd te Amsterdam, op het adres
Eerste Ringdijkstraat 5 1097 BC Amsterdam (KvK nr. 41205589).
De stichting heeft ten doel de ondersteuning van maatschappelijke zorg in brede zin en al hetgeen
met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
In vergelijking met vorig jaar is de beschrijving van de waarderingsgrondslagen aangepast. De
Stichting heeft geen winststreven.
Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn gewijzigd ten opzichte van voorgaand
jaar en waar nodig voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.
Stelselwijziging

Besloten is om de jaarrekening met ingang van 1 januari 2016 op te stellen op basis van RjK C1.
(eigen grondslagen gehanteerd in 2015). De reden voor deze stelselwijziging is gelegen in de
verbetering van het inzicht dat de jaarrekening geeft, aangezien de nieuwe waarderingsgrondslag
meer in overeenstemming is met de bedrijfseconomische normen. De stelselwijziging heeft geen
invloed op het resultaat 2015 en beinvloed het vermogen per 1 januari 2016 niet. De ter vergelijking
opgenomen cijfers van balans en winst- en verliesrekening van het voorgaande jaar zijn aangepast
aan het nieuwe stelsel.
Vergelijkende cijfers

De cijfers voor 2015 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2016 mogelijk te
maken.
Financiële instrumenten

Financiële derivaten worden bij de eerste verwerking tegen reële waarde opgenomen. Voor de
grondslagen voor de vervolgwaardering van financiële instrumenten wordt verwezen naar de
toelichting per balanspost.
Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management 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 uitkoms-ten
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.
5
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Stichting Vrienden van HVO-Querido
Verbonden rechtspersonen

Stichting HVO-Querido is een verbonden stichting van Stichting Vrienden van HVO-Querido, welke
niet in de consolidatie betrokken is. De activiteiten van Stichting HVO-Querido betreffen het
aanbieden van woonbegeleiding en dagbesteding aan mensen die om wat voor reden dan ook
onvoldoende zelfredzaam zijn.
Grondslagen WNT

De bestuurder van de stichting ontvangt geen beloning.

Activa en passiva

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of de
vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de
geamortiseerde kostprijs.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige
economische voordelen 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
resultatenrekening 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.
Als een transactie ertoe leidt dat bijna alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of bijna
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. Verder worden activa en verplichtingen
niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de
voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of van
betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de onderneming.
Materiële vaste activa

De bedrijfsgebouwen en installaties worden gewaardeerd tegen hun kostprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De kostprijs bestaat uit de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten om de activa op hun plaats en in de staat te
krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik.
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Stichting Vrienden van HVO-Querido
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire
methode op basis van de economische gebruiksduur.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
- Bedrijfsgebouwen : 2%;
- Verbouwingen en installaties : 10%.
Groot onderhoud:
Kosten voor periodiek groot onderhoud worden ten laste van het resultaat gebracht op het moment
dat deze zich voordoen.

Effecten

Effecten (gekochte obligaties) worden, voor zover deze aan een beurs genoteerd zijn, gewaardeerd
tegen reële waarde. Wijzigingen in die reële waarde worden verantwoord in de resultatenrekening.
Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan
twaalf maanden.
Schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden
gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Grondslagen voor resultaatbepaling
Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de 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. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden
verantwoord als deze gerealiseerd zijn.
Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar
toegerekend op het moment dat voorgaand boekjaar reeds is afgesloten.
Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden en
betaalde (te betalen) interest.
Grondslagen van segmentering

In de jaarrekening wordt een segmentatie van de resultatenrekening gemaakt in Onroerend goed,
Fondsenwerving giften en goede doelen, Beleggingen, Eigen Raam en Streetsmart.
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Stichting Vrienden van HVO-Querido
Toelichting op de balans
31-dec-16
€

31-dec-15
€

ACTIVA
Materiële vaste activa
Gebouwen en Terreinen
Stand per 1 januari
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde
Mutaties in de boekwaarde
Investeringen
Aanschafwaarde desinvesteringen
Afschrijvingen (inclusief vervangingsreserve)
Cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen
Saldo
Stand per 31 december
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

841.856
-361.447
480.409

841.856
-334.249
507.607

-25.528
-25.528

-27.198
-27.198

841.856
-386.975
454.881

841.856
-361.447
480.409

Voor een nadere specificatie van het verloop van de vaste activa wordt verwezen naar het overzicht materiële
vaste activa.
De afschrijvingsduur van de gebouwen is gesteld op vijftig jaar, over de aankoopwaarde exclusief de grond.
Ten aanzien van de verbouwingen is de afschrijvingstermijn gesteld op tien jaar.
De activa worden verhuurd aan HVO-Querido en derhalve is er sprake van vastgoedbeleggingen.
Financiële vaste activa

31-dec-16
€

31-dec-15
€

Effecten
Beurswaarde per 1 januari
Koersmutatie
Transactiemutaties
Beurswaarde per 31 december

2.573.242
-2.573.242
-

2.672.655
-41.242
-58.171
2.573.242

De effecten waren in bewaring gegeven bij de ABN-AMRO Bank N.V en stonden ter vrije beschikking van de
organisatie. De obligaties werden aangehouden met als doel risicoarme waardegroei, conform het
beleggingsstatuut. De portefeuille bestond geheel uit staatsobligaties Nederland en Duitsland. De gehele
portefeuille is in 2016 verkocht.
Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar het overzicht effecten.
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Stichting Vrienden van HVO-Querido
Toelichting op de balans
31-dec-16
€

31-dec-15
€

Overige vorderingen
Debiteuren
Nog te ontvangen rente
Overige vorderingen

11.500
1.803
0
13.303

17.934
34.366
5.000
57.300

De nog te ontvangen rente betreft de rente op de depositorekening (2015 effectenrekeningen).

Liquide middelen
Bankrekeningen
Deposito

93.307
2.800.000

280.124
-

Saldi banken per 31 december, conform afschriften

2.893.307

280.124

De aanwezige liquide middelen staan ter vrije beschikking van de organisatie.
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Stichting Vrienden van HVO-Querido
Toelichting op de balans
31-dec-16
€

31-dec-15
€

PASSIVA
Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Kapitalen afgezonderd voor duurzame belegging
Overige reserves
Totaal eigen vermogen

908
1.938.381
1.342.349
3.281.638

908
1.938.381
1.408.392
3.347.681

Totaal eigen vermogen
Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december

3.347.681
-66.043
3.281.638

3.362.617
-14.937
3.347.681

Kapitalen afgezonderd voor duurzame belegging kunnen worden besteed conform artikel 2a van de statuten
voor het verlenen van (financiële) steun aan instellingen die zich maatschappelijke zorg in brede zin ten doel
stellen, voor het bestrijden - van in haar werkzaamheden noodzakelijke of gewenste buitengewone - en
onsubsidiabele uitgaven, dan wel niet vallend onder de door de overheid genormeerde of voorgeschreven en
goedgevonden kosten.
Kortlopende schulden
Overige schulden
Accountantskosten
Vooruitontvangen huren
Eigen Raam
Diversen nog te betalen kosten

9.075
5.794
55.009
9.975

3.000
5.757
34.638

79.853

43.395

Kortlopende schulden hebben een looptijd van maximaal 12 maanden. De vooruitontvangen huren betreffen
Amerbos en Ouderkerkerlaan van de maand januari 2016.
Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum
Tot het moment van afsluiten van de jaarrekening 2016, hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die
belangrijke financiële gevolgen hebben voor de Stichting.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
De erfpacht canon wordt jaarlijks betaald.
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Segmentering
2016
€

2015
€

Onroerend goed
Bedrijfsbaten
Bedrijfslasten
Resultaat

69.306
-31.680
37.626

68.497
-32.112
36.385

Fondsenwerving, giften en goede doelen
Bedrijfsbaten
Bedrijfslasten
Resultaat

155
-13.050
-12.895

1.847
-34.504
-32.657

Beleggingen
Bedrijfsbaten
Bedrijfslasten
Resultaat

33.767
-12.525
21.242

22.821
-11.062
11.759

Eigen Raam
Bedrijfsbaten
Bedrijfslasten
Resultaat

-100.101
-100.101

-

Streetsmart
Bedrijfsbaten
Bedrijfslasten
Resultaat

106.908
-118.823
-11.915

70.799
-101.224
-30.425

Bedrijfsresultaat

-66.043

-14.937

Resultaat Boekjaar

-66.043

-14.937

Toelichting segmentering
Onroerend goed betreft verhuur Amerbos 187/189/403 en Ouderkerkerlaan 32 inclusief servicekosten. De
kosten betreffen afschrijvingen, belastingen en heffingen e.d.
Fondsenwerving, giften en goede doelen betreft kosten deskundige HVO-Querido en een bijdrage aan het
Leernetwerk van HVO-Querido.
Beleggingen betreft de ontvangen rente op de effecten en het resultaat koersresultaat effecten, alsmede de
servicekosten beleggen.
Streetsmart betreft de ontvangen giften, met daarin geboekte kosten voor deskundige HVO-Querido en
diverse organisatiekosten.
De Stichting Vrienden van HVO-Querido heeft een bedrag beschikbaar gesteld aan Stichting Eigen Raam
voor ondersteuning vanaf datum oprichting (17 augustus 2016)
De overige organisatiekosten waaronder o.a. verzekeringen, accountantskosten worden verdeeld over de
bovenstaande kostenplaatsen.
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Stichting Vrienden van HVO-Querido
Resultatenrekening over 2016
2016
€

2015
€

Huurbaten gebouwen
Verhuur Amerbos 187/189 incl. servicekosten
Verhuur Ouderkerkerlaan 32 incl. servicekosten
Verhuur Amerbos 403

31.477
16.869
20.960

31.224
16.734
20.539

69.306

68.497

3.560
103.503
107.063

10.870
61.776
72.646

2.491
25.528
1.632

3.515
27.198
-

29.651

30.713

15.150
119.280
14.461
97.637

2.571
82.375
10.663
52.579

246.528

148.188

Overige baten incl. giften Streetsmart-actie Restaurants
Giften < € 450
Giften > € 450

Exploitatiekosten Gebouwen
Belastingen en heffingen
Afschrijvingen
Overige huisvestingskosten

Algemene Kosten
Accountantskosten
Projectkosten / Honoraria deskundigen
Advieskosten
Overige organisatiekosten incl. PR en Communicatie

Onder de post projectkosten zijn de kosten opgenomen betreffende inzet van externe krachten van HVOQuerido t.b.v. het Eigen Raam project en ontwikkeling van activiteiten rondom Streetsmart.
De post advieskosten behelst o.a. de kosten inzake het Eigen Raam project en transactiekosten ABN
AMRO Bank i.v.m. verkoop effecten.
Onder de overige organisatiekosten valt o.a. Streetsmart (€ 60.000), project Eigen Raam (€ 31.500),
Streetdinner (€ 2.300) en giften aan het meldpunt huisuitzettingen (€ 2.400) en FBNA club van 100 (€
1.000).
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Stichting Vrienden van HVO-Querido
Resultatenrekening over 2016
2016
€

2015
€

Financiële baten en lasten
Resultaat effecten
Rente-ontvangsten

31.632
2.135

21.252
1.569

33.767

22.822

Resultaat effecten bestaat uit het gerealiseerde koersresultaat bij de verkoop van de effectenportefeuille
en de totale rente op de effecten.
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Stichting Vrienden van HVO-Querido
OVERIGE GEGEVENS
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De bestuurder van Stichting Vrienden van HVO-Querido heeft de jaarrekening 2016 vastgesteld op 29
maart 2017.
De Raad van Toezicht van de Stichting Vrienden van HVO-Querido heeft de jaarrekening 2016
goedgekeurd in de vergadering van 29 maart 2017.

Statutaire regeling resultaatbestemming

Bij de vaststelling van de jaarrekening bepaalt het bestuur de resultaatbestemming, die als integraal
onderdeel van de jaarrekening de goedkeuring behoeft van de Raad van Toezicht.

Bestuursverklaring

De ondergetekende, de heer C.M.L. Blaas, bestuurder van de te Amsterdam gevestigde Stichting Vrienden
van HVO-Querido verklaart hierbij dat de jaarrekening 2016 van deze Stichting juist en volledig is
opgesteld.

Aldus opgemaakt en getekend te Amsterdam,
op 29 maart 2017

De heer C.M.L. Blaas
Bestuurder van de Stichting Vrienden van HVO-Querido

Controleverklaring
De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
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T: +31 (0)72 518 30 00
E: alkmaar@bdo.nl
www.bdo.nl

BDO Audit & Assurance B.V.
Postbus 9340, 1800 GH Alkmaar
Comeniusstraat 4a, 1817 MS Alkmaar
Nederland

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Stichting Vrienden van HVO-Querido
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2016
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Vrienden van HVO-Querido te Amsterdam gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Vrienden van HVO-Querido op 31 december 2016 en
van het resultaat over 2016 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, hoofdstuk C1 kleine organisaties zonder winststreven
(RJk C1).
De
1.
2.
3.

jaarrekening bestaat uit:
de balans per 31 december 2016;
de winst-en-verliesrekening over 2016; en
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie
‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Vrienden van HVO-Querido zoals vereist in de Verordening inzake
de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
B. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met RJk C1. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne
beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het
voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging
het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan
voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de stichting.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt
wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte,
het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of
het doorbreken van de interne beheersing;
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing
van de stichting;
• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, en
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover
in de jaarrekening staan;
• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op
de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn,
moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die
verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan
handhaven;
• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Alkmaar, 14 juni 2017
BDO Audit & Assurance B.V.
namens deze,

w.g. H.C.J. Bot RA

Bijlage 1
Stichting Vrienden van HVO-Querido
Overzicht materiële vaste activa

Omschrijving

Datum
investering

Afschrijvingspercentage

Aanschafwaarde

Cumulatieve
afschrijvingen

Boekwaarde

Investeringen

Afschrijvingen

Desinvesteringen
aanschafwaarde

Desinvesteringen
cumulatieve
afschrijvingen

Aanschafwaarde

1-jan-16

Cumulatieve
afschrijvingen

Boekwaarde

31-dec-16

Gebouwen en terreinen
Gebouw
Roerzaak
Brandmelder
Brandmelder (2)
Noodverlichting
Aanbouw
Aanbouw (1)

Amerbos 187-189
Amerbos 187-189
Amerbos 187-189
Amerbos 187-189
Amerbos 187-189
Amerbos 187-189
Amerbos 187-189

01-01-98
01-01-98
01-12-05
01-12-05
01-09-05
01-07-07
16-04-08

2,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%

217.312
38.571
1.758
15.008
1.999
35.700
36.432

78.233
38.571
1.758
15.008
1.999
30.345
28.235

139.079
5.355
8.197

4.346
3.570
3.643

217.312
38.571
1.758
15.008
1.999
35.700
36.432

82.579
38.571
1.758
15.008
1.999
33.915
31.878

134.733
1.785
4.554

Gebouw (2)
Verbouw (1)

Amerbos 403
Amerbos 403

01-05-08
01-05-08

2,0%
10,0%

277.186
59.231

42.873
45.806

234.313
13.425

5.544
5.923

277.186
59.231

48.417
51.729

228.769
7.502

Gebouw (1)
Verbouw

Ouderkerkerlaan 32
Ouderkerkerlaan 32

01-01-98
01-07-99

2,0%
10,0%

125.062
33.597

45.023
33.596

80.039
1

2.501
1

125.062
33.597

47.524
33.597

77.538
-

841.856

361.447

480.409

841.856

386.975

454.881

Vastgelegde middelen
Amerbos 187/189
Amerbos 403
Ouderkerkerlaan 32
TOTAAL

WOZwaarde
gebouwen

WOZwaardereserve

315.500
271.000
218.000
804.500

174.428
34.729
140.462
349.619
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25.528

-

-

Bijlage 2
Stichting Vrienden van HVO-Querido
Overzicht effecten

beurswaarde
01-01-2016

aankoopwaarde
€
3,25% Nederland 11/21
4 % Nederland 08/18
Var. Duitsland 11/18
2,5 % Nederland 11/17
Var. Duitsland 11/18

beurswaarde
31-12-2016

Transacties boekjaar

€

€

€

649.500
800.900
169.848
271.075
454.868

938.720
775.950
163.860
257.475
437.237

-938.720
-775.950
-163.860
-257.475
-437.237

-

2.346.191

2.573.242

-2.573.242

-
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