STICHTING ZORG IN BALANS
ROTTERDAM
JAARREKENING 2019
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ALGEMENE GEGEVENS
De stichting Zorg in Balans, gevestigd te Rotterdam, heeft ten doel het bijeenbrengen van
vermogen van en het verlenen van financiële en andere steun aan instellingen en
organisaties op het terrein van de zorg- en dienstverlening aan ouderen die worden bestuurd
door de te Rotterdam gevestigde stichting Laurens.
De stichting is opgericht op 19 juni 1997. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door
de Raad van Toezicht van Laurens te bepalen aantal bestuurders. Slechts personen die lid
zijn van de Raad van Toezicht van Laurens kunnen tot bestuurslid van de stichting worden
benoemd.

Samenstelling Bestuur
P.H.E.M. de Kort
H.B.M. Grobbink
P.A.W. Lamers
L. de Beukelaar
W.M.U. van Grevenstein-Teeuwen
K.G. Koedijk (m.i.v. 14 mei 2020)

Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

31.12.19
€

31.12.18
€

612

612

2.400.429

2.524.072

2.401.041

2.524.684

31.12.19
€

31.12.18
€

2.313.530

2.454.167

VLOTTENDE ACTIVA
Overige vorderingen
Liquide middelen

PASSIVA

Eigen vermogen
Kortlopende schulden
Verplichtingen projecten
Overige schulden en overlopende
passiva

87.503
8
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70.508
9
87.511

70.517

2.401.041

2.524.684

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

2019
€
Baten
Rentebaten

-

2018
€

-

Lasten
Project AIOTO
Onderzoek Reutelen in de stervensfase
Overige kosten

52
140.000
585

Resultaat boekjaar
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-

140.637

589

140.637

589

ALGEMENE TOELICHTING
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Voor zover niet anders wordt vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale
waarde.
Financiële vaste activa
De middelen die op langere termijnen zijn uitgezet in een beleggingsfonds worden
gewaardeerd tegen de marktwaarde.
Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het jaar.
Verliezen worden verantwoord zodra ze voorzienbaar zijn.
De geaccordeerde projectkosten worden verantwoord in het jaar van toekenning. Het nietbestede deel van de projectkosten wordt verantwoord in het jaar van de definitieve
vaststelling van de projectkosten.

TOELICHTING OP DE BALANS
Overige vorderingen

2019
€

2018
€

612

612

612

612

2019
€

2018
€

Stand per 1 januari
Resultaat

2.454.167
-140.637

2.454.756
-589

Stand per 31 december

2.313.530

2.454.167

Overige vorderingen

Eigen vermogen
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KORTLOPENDE SCHULDEN
Verplichtingen projecten
Het bestuur van de stichting Zorg in Balans heeft in 2019 de toezegging gedaan om bij te
dragen aan het onderzoek of een profylactische behandeling zinvol is ter voorkoming van
reutelen in de stervensfase.
Het totaalbedrag van het onderzoek bedraagt € 140.000,- en zal in het tijdvak april 2019 t/m
maart 2021 ter beschikking worden gesteld. In 2019 is € 52.497,- betaald.
De bijdrage aan het project AIOTO is in het verslagjaar volledig afgehandeld.

Onderzoek reutelen in de stervensfase
Project AIOTO binnen stichting Laurens

Overige schulden en overlopende passiva
Overige schulden

31.12.19
€
87.503
87.503

31.12.18
€
70.508
70.508

31.12.19
€
8
8

31.12.18
€
9
9

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Rentebaten
De rentevergoeding is 3% van de gemiddelde stand van de rekening courant verhouding
met stichting Laurens.
Onderzoek Reutelen in de stervensfase: is profylactische behandeling zinvol?
Het bestuur van de stichting Zorg in Balans heeft in 2019 de toezegging gedaan om het
tweejarig onderzoek of een profylactische behandeling zinvol is ter voorkoming van reutelen
in de stervensfase te financieren.
Het totaalbedrag van het onderzoek bedraagt € 140.000,- en zal in het tijdvak april 2019 t/m
maart 2021 ter beschikking worden gesteld.
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Dit onderzoek wil antwoord geven op de vraag of het starten van het anticholinergicum
scopolaminebutyl bij het ingaan van de stervensfase het vóórkomen van reutelen tijdens de
stervensfase vermindert.
Daarnaast wil dit onderzoek, dat plaatsvindt tijdens een kwetsbare fase in het leven voor
zowel patiënt als naasten, nagaan hoe nabestaanden deelname van de patiënten aan een
(dubbelblind gerandomiseerd placebogecontroleerd) onderzoek in deze fase hebben
ervaren. Hierbij wordt gekeken of de deelname aan het onderzoek invloed heeft gehad op
het eigen welbevinden van de nabestaanden en of deelname naar de mening van de
nabestaanden invloed heeft gehad op hun rouw en rouwverwerking.

Ondertekening van de jaarrekening, 16 september 2020 te Rotterdam.

Het Bestuur van de Stichting Zorg in Balans

OVERIGE GEGEVENS
Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening
De jaarrekening is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van 16 september 2020.
Resultaatbestemming
Het resultaat wordt toegevoegd aan de overige reserves.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die het beeld van de jaarrekening 2019
beïnvloeden.
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Ondertekening door de bestuurders

W.G.
P.H.E.M. de Kort
Bestuurder, voorzitter

16 september 2020

.

W.G.
L. de Beukelaar
Bestuurder

16 september 2020

W.G.
P.A.W. Lamers
Bestuurder

16 september 2020

W.G.
H.B.M. Grobbink
Bestuurder

16 september 2020

.

.

.

W.G.
.
W.M.U. van Grevenstein-Teeuwen 16 september 2020
Bestuurder

W.G.
K.J. Koevoet (m.i.v. 14 mei 2020)
Bestuurder

16 september 2020
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