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VOORWOORD 
 
Het gaat goed met onze Stichting. 
We hebben onze financiën op orde, we hebben ons bestuur op orde, we hebben onze 
activiteiten op orde, onze relatie met de medewerkers en vrijwilligers zijn prima. Met andere 
woorden: we voldoen aan de doelstelling die bij de oprichting van onze stichting is 
gedefinieerd. 
 
Maar net als in bijvoorbeeld een schaakspel veranderen de posities in de ouderenzorg snel. 
Wat nu een prima stelling lijkt kan in korte tijd veranderen in een zorgelijk scenario. En wij 
moeten ons blijven realiseren dat we, om nog maar een metafoor te gebruiken, geen 
spelbepalende speler zijn. Wat wij kunnen doen is beperkt, maar daarom niet onbelangrijk. 
 
Voor we nu tevreden achterover gaan leunen, moeten we ons wel afvragen: hoe kunnen wij 
een bijdrage blijven leveren aan de moderne lokale/regionale ouderenzorg.   
Zolang wij onze inbreng als een soort “smeerolie” tussen de overheid en de zorgverleners 
kunnen blijven inzetten? Of moeten wij ook een rol gaan spelen in de zoektocht naar nieuwe 
wooncollectieven zoals bijvoorbeeld een seniorendorp? 
 
Piet Kessels, 
voorzitter.  
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DOELSTELLING VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN SINT PETRUS 
 

Het financieel ondersteunen en bevorderen van activiteiten ten behoeve van de cliënten van 
zorgcentrum Sint Petrus te Boekel. Financiële steun wordt gegeven aan activiteiten die 
rechtstreeks aan de cliënten van Sint Petrus ten goede komen. Dit zijn bijvoorbeeld 
recreatieve, culturele en andere activiteiten die het sociale welzijn van de cliënten kunnen 
bevorderen en  alles wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt. 
 
 

WAAROM DEZE STICHTING VRIENDEN VAN SINT PETRUS 
 

De bestuurders van toen waren van mening dat de gelden die bij elkaar waren gebracht in 
en rond Sint Petrus, ook hier of rondom Sint Petrus ten goede moesten komen aan 
activiteiten voor ouderen. 
 
 

WAT DOET DE STICHTING VRIENDEN VAN SINT PETRUS 
 

De Stichting Vrienden van Sint Petrus biedt financiële ondersteuning aan tal van zaken, 
zowel voor de bewoners van Sint Petrus als ook alle andere cliënten die gebruik maken van 
de diensten van Sint Petrus. Tevens wordt het vrijwilligerswerk ondersteund.  
 
 

BELEID EN BELONING 

Beleidsplan  

Omdat de Stichting Vrienden van zorgcentrum Sint Petrus een zogenaamde ANBI-status 
heeft (Algemeen Nut Beogende Instelling) heeft zij ook de verplichting van een actueel 
beleidsplan.  Dit plan geeft inzicht in de manier waarop de Stichting haar werk uitvoert om 
haar doelstelling te bereiken. In dit beleidsplan zijn de volgende onderwerpen opgenomen: 

 Wat doet de stichting?  

De werkzaamheden van de stichting bestaan hoofdzakelijk uit het verwerven en beheren 
van gelden, alsmede het op verantwoorde wijze besteden van deze gelden ten behoeve van 
cliënten van zorgcentrum Sint Petrus te Boekel, uitgaande van de hierboven beschreven 
doelstelling. 

 Op welke manier waarop werft de stichting gelden?  

De stichting organiseert activiteiten voor èn met bewoners en bezoekers van het 
zorgcentrum, waaruit inkomsten worden gegenereerd. Zij benadert gegadigden voor het 
lidmaatschap van de Stichting Vrienden van zorgcentrum Sint Petrus en zij benadert 
donateurs en sponsoren. Tenslotte beheert de stichting de aanwezige gelden  zodanig dat 
daar zo hoog mogelijke inkomsten uit worden ontvangen. 

 Hoe beheert de stichting haar vermogen?  

Het vermogen van de stichting bestaat uit onroerend goed, bestaande uit een bosperceel, 
grenzend aan het perceel waar het zorgcentrum gebouwd is, alsmede geldmiddelen. Het 
bosperceel genereert géén inkomsten, maar staat wel volledig ten dienste aan bewoners en 
bezoekers van het zorgcentrum, om daar te recreëren. Een stukje van dit perceel is in 
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gebruik gegeven aan Petanque vereniging "Jeu de Bouckles" voor het creëren van extra 
banen. Hiervoor wordt géén huur ontvangen, maar is er de afspraak met het bestuur van 
deze vereniging, dat cliënten van zorgcentrum Sint Petrus elke maand in de gelegenheid 
worden gesteld om een middag kosteloos bij hun te spelen. De geldmiddelen zijn bij de 
Rabobank gestald en hierover worden rente en dividenden ontvangen. De 
secretaris/penningmeester van de stichting beheert de geldmiddelen en legt hierover 
verantwoording af aan het stichtingsbestuur.  

 Hoe wordt het vermogen van de stichting besteed?  
Zoals ook in de doelstelling van de stichting is verwoord, wordt het vermogen van de 
stichting, alsmede de inkomsten uit dit vermogen, gebruikt om investeringen respectievelijk 
activiteiten te betalen die ten goede komen aan het welzijn van de bewoners/cliënten van 
zorgcentrum Sint Petrus te Boekel.  
 
Beloning bestuurders 

Bestuurders van de stichting ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden.  

 

SAMENSTELLING STICHTINGSBESTUUR 
Het bestuur van de Stichting Vrienden van Sint Petrus bestond in 2014 uit de volgende 
leden: 
P.G.M. Kessels MBA - voorzitter 
drs. W.H.M. van de Laar - locatiemanager Sint Petrus 
drs. H.M. van den Boogaard– secretaris/penningmeester 
A.H.M. Trienekens –lid (tot 13 april 2014) 
M.Th. Vos-Crooijmans - lid 
ir. A.P.A.M. Wassenberg – lid  
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TOELICHTING OP INVESTERINGEN 2014 
 
De bewoners, vrijwilligers en medewerkers zijn elk jaar blij met de ondersteuning die door 
de Stichting Vrienden van Sint Petrus wordt geboden. Zij maken veel extra’s mogelijk en 
dragen daarmee bij aan het welzijn van veel mensen.  
Hieronder een opsomming van activiteiten die door de Stichting Vrienden van Sint Petrus 
mogelijk zijn gemaakt in 2014. 
 

 Het bos is opgeruimd en de wandelpaden zijn opgeknapt, zodat alle bewoners, ook 
met rolstoel of rollator het hele jaar door hiervan gebruik kunnen maken. Er zijn 
banken en vuilnisbakken geplaatst en bij de feestelijke heropening van het bos is ter 
nagedachtenis aan de secretaris/penningmeester Toon Trienekens, die afgelopen 
jaar (13 april) is overleden, een naambord geplaatst bij de wandelpaden: het Toon 
Trienekenspad. 
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 De binnentuin is opgeknapt met het aanleggen van een ondergrondse beregening en 
een nieuw gazon. We verwachten nu ook in een droge zomer het gazon met bloemen 
en planten in goede staat te kunnen houden. 

 Er is een rolstoelbus aangeschaft, waarmee bewoners in staat worden gesteld korte 
ritten te maken naar familie, vrienden, maar ook voor het bijwonen van 
bijeenkomsten of om te gaan winkelen.  

 
  

 
   
 

 Elk jaar is er op het terrein van Sint Petrus een kermis voor jong en oud die massaal 
bezocht wordt door mensen uit Boekel en daarbuiten. Met deze kermis willen we het 
contact tussen de generaties bevorderen. Het is een genot te zien hoeveel mensen 
hiernaar toe komen en plezier beleven aan deze bijzondere activiteit. De kosten van 
de kermis worden gedragen door de Stichting Vrienden van Sint Petrus.  

 Jaarlijks ondersteunt de Stichting Vrienden van Sint Petrus een aantal vaste 
activiteiten. Er worden van alle belangrijke gebeurtenissen films gemaakt door Betsie 
van Boxtel, waarmee een fantastisch archief ontstaat van levende beelden. De 
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kosten van deze opnames worden gedragen door de Stichting Vrienden van Sint 
Petrus. 

 Het onderhoud van de dierenweide en bijdragen in het tuinproject behoren ook tot 
de vaste uitgaven. De dierenweide is een vaak bezochte plek door veel mensen uit 
zowel het zorgcentrum, als ook elders uit Boekel. 

 Er is een braintrainer aangeschaft, waarmee bewoners allerlei spelletjes kunnen doen 
en quizvragen  kunnen beantwoorden. Dit is heel goed voor het (blijven) activeren 
van de hersenen en het geheugen.   

 

 
 
 
 

 Alle bewoners krijgen voor hun verjaardag een bloemetje van de Stichting Vrienden 
van Sint Petrus. Dit wordt uitgereikt door een van de bestuursleden. Het bloemetje 
wordt bijzonder gewaardeerd door de bewoners en voor de bestuursleden is het een 
mooie gelegenheid in contact te komen met de bewoners van Sint Petrus.   

 Daarnaast is er elk jaar een vast bedrag beschikbaar voor hapjes en drankjes tijdens 
activiteiten en worden de prijzen voor de wekelijkse kienmiddag betaald door de 
Stichting Vrienden van Sint Petrus. 

 
Een hele lijst van zeer waardevolle investeringen welke het verblijf van de cliënten van 
zorgcentrum Sint Petrus aangenamer maken.  
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FINANCIËLE TOELICHTING OVER HET JAAR 2014 
 

Begroting 
 
Voor het jaar 2014 werd de begroting vastgesteld in de bestuursvergadering van de Stichting 
Vrienden van Sint Petrus van 17 december 2013 tot een bedrag van € 15.800.  
Zoals u hieronder kunt zien is er in 2014 echter aanzienlijk méér geïnvesteerd dan was 
begroot. Dit behoeft echter enkele kanttekeningen: 

 In 2014 is er 10.000,- geïnvesteerd in een nieuwe Mercedes bus voor vervoer van 
bewoners. Dit bedrag was echter al voor 2013 begroot, maar is pas begin 2014 
betaald. 

 De investeringskosten voor een herstel van het  wandelbos en de aanleg van een 
sproei-installatie voor de binnentuin zijn “pro memorie” begroot eind 2013, omdat er 
onvoldoende financiële gegevens voorhanden waren om een realistische begroting 
te maken hiervoor. 

 
De uitgaven werden bestreden uit de opbrengsten van een gehouden fancyfair, bijdragen 
van sponsoren met de fancyfair, giften, renten / dividenden van uitstaande gelden en door 
het aanspreken van het vermogen. 
 
Overzicht van de totalen van de  inkomsten en uitgaven kas en bankrekening:  
 
 

   
Inkomsten   Uitgaven  

 
Totaal 

Begin saldo rec.crt + kas 1 
jan.    10.608,38 

  
  10.608,38 

stortingen van 
spaarrekening  26.000,00 

  
  26.000,00 

Vaste bijdragen/kosten      
  

1.009,97 
 

-1.259,97 
Hertenkamp/tuinproject 

  
1.539,91 

 
-1.539,91 

Investeringen 
   

29.019,4 
 

29.019,36 
Fancyfair 

  
9.058,02 

 
2.168,86 

 
6.889,16 

Bijdrage BrabantZorg  
  

-
5.450,00 

 
-5.450,00 

Kermis 
  

1.471,00 
 

3.118,21 
 

-1.647,21 
Diverse 
activiteiten 

 
700,00 

 
1.567,28 

 
-867,28 

Diverse/verrekeningen 50,00 
 

-389,84 
 

-339,84 
Eindsaldo 31-12(rec.crt+kas) 47.887,40 

 
44.513,4 

 
3.373,97 
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Bijlage 1 
 
Voor een volledig inzicht van de inkomsten en uitgaven van de Stichting Vrienden van Sint 
Petrus volgt onderstaand een specificatie per onderdeel. 
 
Opname beleggersrekening € 26.000,00 
Om alle investeringen en kosten te kunnen betalen is er een bedrag van € 26.000,- 
opgenomen vanaf de beleggersrekening. 
     
Vaste bijdragen/kosten  € 1.259,97 
Video opname en maken cd’s         250,00 
Kantoormateriaal/drukkosten/internet        436,82 
Bloemen verjaardag en interieur         573,15 
 
Hertenkamp/tuinproject € 1.539,91 
Dierenweide en voer           862,10 
Perkgoed/potgrond/onderhoud bloembakken enz.       587,19 
Tuinonderhoud en bos                        90,62 
 
Investeringen € 29.019,36 
Hekwerk         762,30 
Mercedes bus                        10.000,00 
Bospad verbreden en verharden              3.642,10 
Bank + afvalbak in bosje       889,35 
Bord “Toon Trienekens Pad”       128,74 
Braintrainer                 2.320,50 
Vlaggen           75,63 
Binnentuin / gazon                5.605,52 
Beregening                 4.376,75 
Geluidsinstallatie                 1.218,47 
 
Fancyfair  € 6.889,16 
Gestorte contante ontvangsten en loterij                                    8.763,02 
Ontvangen uit sponsoring/donaties            295,00 
Inkomsten                                   9.058,02 
Uitgaven                      2.168,86 
Netto opbrengst                          6.889,16  
   
Bijdrage BrabantZorg € 5.450,00 
Een aantal kosten voor bewoners en vrijwilligers wordt (met een maximum van € 2500,00) 
intern met BrabantZorg verrekend.  Afnamen  goederen voor kienen worden hieronder niet 
verstaan. In 2013 is niets betaald, omdat de nota over 2013 op 31 december 2013 nog niet 
ingediend was. Deze nota is derhalve pas begin 2014 betaald (3.200,=). In augustus 2014 is 
nog een bedrag van € 2.250,- betaald over 2014.  
 
Kermis  € 1.647,21 
De totale kosten voor de huiskermis bedragen € 3.118,21. Hier staan € 1.471,- aan 
opbrengsten tegenover.  
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Diverse activiteiten/vieringen € 867,28 
Het betreft hier de uitgaven voor alle activiteiten en vieringen: 

- Carnaval-, Paas-, St.Nicolaas-, kerst- en oudjaarviering               1.167,28 - 

- Activiteiten huiskamers                  400,00 - 

- Bijdragen Carnavalsverenigingen                 700,00 + 
867,28  

 
Diverse inkomsten/uitgaven/overboekingen enz. € 339,84 
Bankkosten                               169,84 -  
Vervoerskosten taxi                   220,00 - 
Ontvangen van lidmaatschap “Vrienden van St. Petrus”       50,00 +  
            
            339,84  
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Bijlage 2 
 
Vermogen/bezittingen. 
Het vermogen van de Stichting Vrienden van Sint Petrus bestaat uit spaarmiddelen, 
beleggingen en een onroerend goed in de vorm van een wandelbosje. 
 
Overzicht van de financiële middelen. 
 
            per 1/1-2014        per 31/12-2014  
Betaalrekening/kas 
Saldo Verenigingsrekening        10.365,94    3.348,30 
Saldo kas                        121,22          25,67 
Totaal                       10.487,16    3.373.97
   
 
Beleggingen 
Beleggersrekening                      69.281,38    14.770,17   
Beleggingen                424.205,99              503.219,46 

     493.487,37           517.989,63 
Totaal       503.974,53             521.363,60 

 
 
Beleggingen 
Jaarlijks wordt door de Rabobank een beleggingsadvies uitgebracht. In overleg en aan de 
hand van dit advies worden de beschikbare gelden belegd. Dit beleggingsadvies beoogt een 
defensief doelrisicoprofiel. D.w.z. dat de gelden in principe weinig risicovol worden belegd. 
Het gemiddeld rendement blijft hierdoor echter beperkt. Het jaar 2014 gaf een verder 
herstel te zien van het belegd vermogen. De rentevergoeding van de beleggersrekening 
vertoonde echter een dalende trend. In het 4e kwartaal van 2014 is op advies van de 
beleggingsadviseur van de Rabobank besloten om een minder groot bedrag op de 
beleggersrekening aan te houden en meer te beleggen in beleggingsfondsen, om zodoende 
optimaal te profiteren van te verwachten koersstijgingen in 2015 e.v. 
Ondanks de hoge onttrekking in 2014 voor diverse investeringen, is het vermogen toch nog 
met  € 17.389,07 toegenomen.  
 
Bezittingen 
Een wandelbosje aan de Bernhardstraat met een oppervlakte van circa 1 ha. Hiervan is een 
klein gedeelte in bruikleen gegeven aan Petanque vereniging Jeu de Bouckles voor een 
uitbreiding van haar buitenspeelterrein. Het bruikleen betreft circa 525 m2. 
Hiernaast werd aan de Stichting BrabantZorg en PeelrandWonen toestemming verleend om 
in het genoemd wandelbosje een waterbekken te mogen hebben voor de afvoer van 
regenwater.  
In 2014 is het bosje ingrijpend gerenoveerd en voorzien van bankjes en vuilnisbakken. Het is 
nu weer prima geschikt om te wandelen, al dan niet met rolstoel of rollator. 
 
 
 


