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Bestuursverslag

1. Algemeen

Doelstelling

Bestuur van de stichting

- Fedde Makkinga (voorzitter)

- Lisa Stevens (secretaris)

- Marianne Hoefnagel (penningmeester)

- Joke Visser (algemeen lid)

- Gerard Savenije (algemeen lid)

- het dagelijks bestuur

- Geert van Beukering (lid)

- Dick Cochius (lid)

- Franky Goris (lid)

- Irma Mulder (lid)

- Raymond Klaassen (lid)

Het algemeen bestuur is in 2014 4 maal bijeengeweest.

2. Het jaar 2014

3. Ontwikkeling eigen vermogen

4. Beleggingsbeleid

5, Continuïteit

Het algemeen bestuur van stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten is als volgt samengesteld:                                            

- obstakels in de fysieke en sociale omgeving weg te nemen;

- het bevorderen van gelijke rechten en kansen op deelname aan het maatschappelijk verkeer;

Het dagelijks bestuur van stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten is als volgt samengesteld:                                            

- het opheffen van de achterstandspositie van mensen met een functiebeperking als het gaat om inkomen, arbeid, beeldvorming, wonen, 

toegankelijkheid, voorzieningen en informatie.

Het beleggingsbeleid van stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten is er op gericht om tijdelijk niet benodigde gelden 

uitsluitend te beleggen in deposito's van eerste klas Nederlandse banken of verzekeringsmaatschappijen.

De continuïteit is voor 2015 gegarandeerd vanwege de toekenning van subsidie op basis van de ingediende begroting 2015. 

In 2014 zijn de baten conform de begroting. De lasten zijn € 7.400 lager dan begroot. Dit wordt voor 3.100 veroorzaakt doordat de loonkosten 

lager liggen dan begroot. In de begroting 2014 is rekening gehouden met een voorziening personele lasten. Dit bedrag is via de resultaat 

bestemming aan de bestemmingsreserve Personeel toegevoegd en beïnvloed in die zin het resultaat 2014 positief. De organisatielasten zijn € 

2.600 lager dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er minder is uitgegeven aan telefoon- en internetkosten, 

kantoorbenodigdheden en publiciteit. De acitviteitenlasten € 1.500 lager dan geraamd. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat vrijwilligers minder 

reiskosten gedeclareerd hebben en er is minder aan deskundigheidsbevordering uitgegeven. De rentebaten vallen per saldo € 200 lager uit dat 

geraamd. In het (separate) jaarverslag 2014 wordt verantwoording afgelegd over de uitgevoerde activiteiten en de bereikte resultaten.

Het resultaat over 2014 is € 7.366 (2013 € 2.256 voordelig). Het vrij besteedbaar deel van het eigen vermogen is toegenomen van € 44.151 

naar € 49.117. De bestemde reserve personeel is toegenomen van € 2.256 naar € 4.656.

 A - Toelichting op onderdelen van het Jaarverslag
Stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten

De stichting heeft ten doel: mensen met een functiebeperking zo volledig mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving en voorts het 

verrichten van al hetgeen daarmede in de meest ruime zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

Het dagelijks bestuur van stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten heeft het genoegen u hierbij de jaarstukken over 

2014 te verstrekken. 
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6. Verwachtingen voor de toekomst

 

Dit vraagt een geheel nieuwe manier van werken en denken (kanteling) van iedereen: gemeente, burgers, welzijnsorganisaties, zorginstellingen, 

zorgaanbieders en cliënten. Van zorgen voor, waarbij de nadruk ligt op het aanbod van voorzieningen, vindt een verschuiving plaats naar 

zorgen dat mensen kunnen meedoen in de samenleving en kijken wat zij hiervoor nodig hebben. Ondanks de aangekondigde versoberingen, 

biedt de transitie in het sociale domein ook kansen. De gemeente Arnhem wil een nieuwe koers gaan varen waarin veel meer dan voorheen zal 

worden gekeken of het beoogde resultaat is behaald. Gestreefd wordt er bovendien naar een integrale aanpak, minder regels, en ontschotting 

tussen organisaties en de gemeentelijke afdelingen. Enerzijds wordt er ten behoeve van de benodigde zorg en ondersteuning meer uitgegaan 

van de eigen kracht en het eigen netwerk, anderzijds worden mensen meer in staat gesteld om de eigen (zelfregie) te vergroten in het 

organiseren van de eigen zorg. Als belangenbehartiger hebben wij altijd gepleit voor een integrale werkwijze en samenhang in beleid, omdat 

hiermee de kans vergroot wordt voor kwetsbare Arnhemmers om passende zorg te kunnen krijgen en daarmee hun participatiemogelijkheden 

te vergroten. Of het nu gaat om school, (vrijwilligers)werk of andere vormen van maatschappelijke en sociale participatie. Ook de nieuw te 

vormen sociale wijkteams kunnen hier een positieve rol in spelen, door kennis van de sociale kaart en de mogelijkheden tot vroegsignalering. 

Door deze wijkgerichte benadering zullen kwetsbare mensen die nu mogelijk tussen wal en schip vallen, sneller en beter in beeld komen. Als 

organisatie zullen wij dan ook meer dan voorheen, letten op de fysieke en mentale toegankelijkheid van de algemene voorzieningen in de 

wijken, zoals de openbare gebouwen, de openbaren ruimte en andere voorzieningen. Vanzelfsprekend zullen wij zoals altijd gezamenlijk 

optrekken met de seniorenraad, jeugdraad en raad werk & inkomen, cliëntenorganisaties, welzijnsorganisaties, corporaties, de gemeente en 

niet in de laatste plaats onze vele vrijwilligers die door heel Arnhem heen wonen en vanuit hun eigen wijk inzetbaar zijn. 

Ook in 2015 streeft het APCG als collectieve belangenbehartiger naar een algemeen toegankelijke inclusieve samenleving waarin participatie, 

toegankelijkheid, zelfstandigheid en kwaliteit van bestaan voor mensen met een beperking gewaarborgd is. Dit is een grote uitdaging in het 

overgangsjaar naar de transformatie van het sociaal domein en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen.

Pagina 4



Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Waardering van de activa en passiva

Vorderingen

Liquide middelen

Overige activa en passiva

Bepaling van het exploitatiesaldo

(Stelsel)wijzigingen

Kasstroomoverzicht

Overige opmerkingen

Geen

De subsidie van de gemeente Arnhem heeft een structureel karakter en is bedoeld om de instelling in stand te houden. De subsidie is 

toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking heeft, rekening houdend met een eventuele terugbetalingsverplichting.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

In het boekjaar hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van 

oninbaarheid. De voorziening wordt bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Baten en lasten  worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben en worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Verliezen en risco's die hun oorspong hebben in het boekjaar, worden in de jaarrekening verwerkt indien zij bekend zijn op het moment van het 

opmaken van de jaarrekening.

 B1 - Grondslagen
Stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van richtlijn 640 (organisaties zonder winstoormerk).

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders vermeld, staan deze ter vrije beschikking.

Bij de waardering wordt uitgegaan van de veronderstelling dat de activiteiten van de stichting worden voortgezet.

Algemeen
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(na winstverdeling)

1.  Activa

Vlottende activa

      1.5  Vorderingen

 Overige vorderingen 850                   1.100                 

 Overlopende activa 144                   264                   

994                     1.364                  

66.935                59.604                

      Totaal vlottende activa 67.929                60.968                

Totaal activa 67.929                60.968                

2.  Passiva

      2.1  Eigen vermogen

 Algemene reserve 49.117               44.151               

Bestemmingsreserves 4.656                 2.256                 

Totaal eigen vermogen 53.773                46.407                

      2.6  Kortlopende schulden

 Overige kortlopende schulden 13.849               14.254               

 Overlopende passiva 307                   307                   

14.156                14.561                

Totaal passiva 67.929                60.968                

(in euro's) (in euro's)

Saldo per 31-12-2014 Saldo per 31-12-2013

 B2 - Balans per 31-12-2014
Stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten

Saldo per 31-12-2014

(in euro's)

Saldo per 31-12-2013

(in euro's)

      1.7  Liquide middelen
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Realisatie 2014 Begroting 2014 Realisatie 2013

(in euro's) (in euro's) (in euro's)

3.  Baten

       Subsidies 135.323                   135.250                   133.771                   

       Projectbijdragen 775                         750                         770                         

       Overige baten -                             -                             -                             

      Totaal baten 136.098                  136.000                  134.541                  

4.  Lasten

      Personele lasten 100.100                   103.225                   102.885                   

      Huisvestingslasten 14.679                    14.910                    14.092                    

      Overige lasten 14.107                    18.165                    16.220                    

      Totaal lasten 128.886                  136.300                  133.197                  

Saldo baten en lasten 7.212                       300-                          1.344                       

5.  Financiële baten en lasten

      Financiële baten 382                         300                         1.100                      

      Financiële lasten 228                         -                             188                         

Saldo financiële baten en lasten 154                          300                          912                          

Exploitatiesaldo 7.366                       -                               2.256                       

Exploitatiesaldo toevoegen aan

      Algemene reserve 4.966                      -                             -                             

      Bestemmingsreserve personeel 2.400                      -                             2.256                      

 Totaal verdeling exploitatiesaldo 7.366                       -                               2.256                       

B3 - Staat van Baten en Lasten
Stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten
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Kasstroom uit operationele activiteiten

      Exploitatiesaldo 7.366€                2.256€                

      Mutaties werkkapitaal

      -  Vorderingen 370€                  1.154-€               

      -  Kortlopende schulden 405-€                  10.376€             

35-€                     9.222€                

      Kasstroom uit operationele activiteiten 7.331€                11.478€               

Mutatie liquide middelen 7.331€                11.478€              

      Beginstand liquide middelen 59.604€               48.126€               

      Mutatie liquide middelen 7.331€                11.478€               

Eindstand liquide middelen 66.935€              59.604€              

 B4 - Kasstroomoverzicht 2014
Stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten

2014

(in euro's)

2013

(in euro's)
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1.  Activa

1.5  Vorderingen

      Overige vorderingen 

       -  Rente spaarrekening

      Totaal overige vorderingen

      Overlopende activa

      -  Vooruit betaalde bedragen

      Totaal overlopende activa

      Totaal vorderingen

       Banken

       Kasmiddelen

      Totaal liquide middelen

De liquide middelen zijn direct opvraagbaar. 

2.  Eigen vermogen, bestemmingsreserves 

      Algemene reserve

      Bestemmingsreserve

                  Personeel

      Verdeling resultaat

                  Resultaat 2014

                  Totaal winstsaldo na verdeling

Totaal eigen vermogen

De algemene reserve dient als weerstandsvermogen voor niet voorziene tegenvallers.

                 7.366                         - 

 

7.366                

53.773                46.407              

 

-                       

1.100               

Saldo per 31-12-2014

(in euro's)

Saldo per 31-12-2013

(in euro's)

144                 264                 

1.100                

66.893            

42                  

59.577               

-                       7.366                7.366-               

 

-                       

1.7  Liquide middelen

Stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten

4.656                

 

 B5 - Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

Mutaties 2014

Saldo per 31-12-2014 Saldo per 31-12-2013

(in euro's) (in euro's)

850                 

850              

7.366-               

4.966               

2.400               

2.1  Eigen vermogen

66.935            

2.256                

 

44.151              

Saldo 1-1-2014 Bestemming 

resultaat

Overige mutaties

-                      

-                     

-                      

59.604              

1.364                

27                     

264                   144              

994              

Saldo                 

31-12-2014

49.117               

 

De bestemmingsreserve personeel is gevormd om de frictie in de loonkosten voor de komende jaren op te kunnen vangen. 

Pagina 9



Stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten

 B5 - Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

       Crediteuren

       Overige kortlopende schulden

      Overlopende passiva

      -  Vakantieuren werknemers

      Totaal overlopende passiva

Totaal kortlopende schulden

307                   

13.849          14.254               

14.156           

307€               

307              

307                 

(in euro's) (in euro's)

Saldo per 31-12-2014 Saldo per 31-12-2013

14.561              

2.6  Kortlopende schulden

-                  -                       
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen

 

 B6 - Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten

Stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten heeft met stichting Portaal een huurovereenkomst afgesloten voor het pand aan 

de Weerdjesstraat te Arnhem. De huur is aangegaan voor een periode van 10 jaar, lopend van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2021. Per 

december 2014 bedraagt de maandhuur € 870.

 

 

Per 1 december 2012 is aan de huurovereenkomst met stichting Portaal een allonge toegevoegd. Voor de looptijd van 3 jaar zal stichting 

Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten een deel van het gehuurde afstaan aan Presikhaaf Bedrijven. Voor de looptijd van  de 

huurovereenkomst tussen Portaal en Presikhaaf Bedrijven zullen alle verplichtingen voortvloeiende uit de huurovereenkomst tussen stichting 

Portaal en stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten die betrekking hebben op het in verhuur afgestane deel komen te 

vervallen en geldt een huurkorting van € 1.901 per jaar (prijspijl 1 juli 2012). Na deze periode gelden in principe de oorspronkelijke afspraken.

Stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten heeft met stichting Siza Drop Groep een overeenkomst voor structureel ter 

beschikking stelling van personeel afgesloten. Bij beëindiging van deze overeenkomst is stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en 

Gehandicapten verantwoordelijk voor de financiële gevolgen van de beëindiging van de relatie voor de bestaande arbeidsovereenkomst tussen 

stichting Siza Dorp Groep en de bij de stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten gedetacheerde werknemers. Daarnaast is 

de stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten, binnen bestaande mogelijkheden, verplicht medewerking te verlenen aan het 

zoeken van een nieuwe werkkring voor de betreffende werknemers.
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Verbonden partijen

De instelling is niet verbonden aan andere partijen.

 B7 - Overzicht verbonden partijen
Stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten
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3.  Baten

Subsidies

      Subsidie gemeente Arnhem 135.323                  133.771               

Totaal subsidies 135.323                  133.771               

De subsidies zijn tot en met 2012 definitief vastgesteld.

      Voorlichting scholen 775                         770                     

Totaal projectbijdragen 775                         770                     

Overige baten

     Overig -                             -                         

  
Totaal overige baten -                             -                         

  Lasten

 Personele lasten

      Lonen en salarissen   

      - Personele lasten 100.011             100.629             

      - Deskundigheidsbevordering -                        2.225                 

      - Overige personele lasten 89                     31                      

Totaal personele lasten 100.100                  102.885               

In 2014 waren 2 fte gedetacheerd vanuit Siza (2013 2 fte).

Afschrijvingen

       Inventaris en apparatuur -                             -                         

Totaal afschrijvingen -                             -                         

Huisvestingslasten

       Huur 10.394                    10.431                 

       Servicekosten 3.340                      3.444                   

       Tijdelijke huisvestingslasten  945                         217                     

Totaal huisvestingslasten 14.679                    14.092                 

B8 - Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van Baten en Lasten

Het bestuur is evenals in 2013 onbezoldig. De stichting voldoet aan de vereisten van de WNT; Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 

publieke en semipublieke sector. 

Stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten

2014

(in euro's)

2013

(in euro's)
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B8 - Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van Baten en Lasten
Stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten

4.  Lasten (vervolg)

Overige lasten

       Organisatielasten

      -  Administratie en beheer 2.549                 2.550                 

      -  Kantoorbenodigdheden 792                    697                    

      -  Kantoorautomatisering 4.599                 4.675                 

      -  Kosten vakliteratuur 358                    336                    

      -  Porti - en papierkosten 526                    23                     

      -  Internetkosten 494                    1.694                 

      -  Telefoon 478                    746                    

      -  Publiciteitskosten -                        115                    

      -  Verzekeringen 268                    252                    

      -  Onvoorzien -                        715                    

10.064                    11.803                 

       Activiteitenlasten

      -  Vrijwilligerskosten 2.895                 3.910                 

      -  Deskundigheidskosten bestuur / werkgroep 916                    474                    

      -  PR en representatiekosten 232                    33                     

4.043                      4.417                   

   

Totaal overige lasten  14.107                   16.220               

5.  Financiële baten en lasten

Financiële baten

       Rentebaten 382                         1.100                   

Totaal financiële baten 382                         1.100                   

Financiële lasten

       Overige financiële lasten 228                         188                     

Totaal financiële lasten 228                         188€                   

Saldo financiële baten en lasten 154                        912                     

2014 2013

(in euro's) (in euro's)

(in euro's) (in euro's)

2014 2013
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Verklaring betreffende de jaarrekening 

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Verantwoordelijkheid van de accountant

Oordeel betreffende de jaarrekening

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Nijmegen, 16 maart 2015

MP accountants & adviseurs

Was getekend

drs. M.P.L. Peters RA

Wij hebben de in dit financieel jaarverslag opgenomen jaarrekening 2014 van stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en 

Gehandicapten te Arnhem gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en 

lasten over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en andere toelichtingen. 

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw 

dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de RJ 640 Organisaties zonder 

winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het 

opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle 

verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan 

de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van 

zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen 

in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met 

inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of 

fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het 

opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die in de 

gegeven omstandigheden adequaat zijn. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te 

brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de 

geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de 

stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons 

oordeel te bieden.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van stichting 

Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming 

met RJ 640 Organisaties zonder winststreven.

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het 

onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in 

artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor 

zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW. 
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7.366                     

4.966                     

2.400                     

7.366                     

Bestemmingsreserve personeel

Resultaat exploitatie 2014:

Resultaatverdeling:

Algemene reserve

 C2 - (Voorstel) bestemming van het exploitatiesaldo
Stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten

Bestemming van het exploitatiesaldo

Het resultaat over 2014 wordt als volgt verdeeld:
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Gebeurtenissen na balansdatum

 C3 - Gebeurtenissen na balansdatum
Stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten

Er zijn geen noemenswaardige gebeurtenissen na de balansdatum met betrekking tot 2014.
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C4 - Vaststelling jaarverslag
Stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten

 

Te besluiten:

 

 

Het algemeen bestuur van Stichting Arnhems Platform Chronisch Zieken en Gehandicapten.

Gezien het jaarverslag over het boekjaar 2014 van de stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten en gelet op de 

hierover gedane verantwoording door de penningmeester van de stichiting met de daarbij behorende controleverklaring:

de heer F. Makkinga (voorzitter)

mevrouw M. Hoefnagel (penningmeester)

Het jaarverslag 2014 met de daarbij behorende jaarrekening omvattende de Balans per 31 december 2014 en de Staat van Baten en 

Lasten over het boekjaar 2014 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van maart 2015.

De stichting voornoemd,

Was getekend,
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Naam en adres instelling: Stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten

Weertjesstraat 168 

6811 JH  ARNHEM

KvK nummer: 41048960

Categorie: Belangenbehartiging

Contactpersoon: Marianne Hoefnagel

Telefoon: 026-3894488

email: info@apcg.nl

Gegevens over de rechtspersoon

 D1 - Gegevens over de rechtspersoon
Stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten
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Realisatie 2014 Begroting 2014 Begroting 2015

(in euro's) (in euro's) (in euro's)

3.  Baten

       Subsidies 135.323                   135.250                   133.771                   

       Projectbijdragen 775                         750                         750                         

       Overige baten -                             -                             -                             

      Totaal baten 136.098                 136.000                 134.521                 

4.  Lasten

      Personele lasten 100.100                   103.225                   103.550                   

      Huisvestingslasten 14.679                    14.910                    15.300                    

      Overige instellingslasten 14.107                    18.165                    17.990                    

      Totaal lasten 128.886                 136.300                 136.840                 

Saldo baten en lasten 7.212                      300-                         2.319-                      

5.  Financiele baten en lasten

      5.1  Financiële baten 382                         300                         300                         

      5.2  Financiële lasten 228                         -                             160                         

Saldo financiële baten en lasten 154                         300                         140                         

Exploitatiesaldo 7.366                      -                              2.179-                      

D2 - Begroting 2015
Stichting Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten
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