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ACCOUNTANTSRAPPORT 
  



Aan het bestuur van  
Stichting Vrienden van Rijndam Revalidatie 
Westersingel 300 
3015 LJ  Rotterdam 
NEDERLAND 

Rotterdam, 28 juni 2022 

Geachte bestuur, 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de bij dit rapport opgenomen jaarrekening over het boekjaar 
2021 van uw onderneming samengesteld. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid 
van het bestuur van de entiteit. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring 
inzake de jaarrekening te verstrekken. De jaarrekening en de samenstellingsverklaring zijn 
opgenomen in dit rapport. 



Samenstellingsverklaring van de accountant 

Aan het bestuur van Stichting Vrienden van Rijndam Revalidatie 

De jaarrekening van Stichting Vrienden van Rijndam Revalidatie te Rotterdam is door ons 
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 
31 december 2021 en de winst- en verliesrekening over 2021 met de daarbij horende toelichting. In 
deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving opgenomen. 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 
accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard 
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening 
in overeenstemming met de in Nederland van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële 
verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking 
en financiële verslaggeving toegepast. 

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons 
alle relevante informatie aanlevert.  
Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan 
ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als 
slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat 
het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Vrienden van Rijndam 
Revalidatie.  

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante 
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en 
andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht 
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij 
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. 

Rotterdam, 28 juni 2022 

BDO Accountants 
namens deze, 

K. Muilwijk RA RB
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BESTUURSVERSLAG 



Bestuursverslag 2021 

Stichting Vrienden van Rijndam heeft als statutaire doelstelling ‘Het realiseren van extra middelen om de 
patiënten en hun familie van Rijndam Revalidatie de meest optimale voorzieningen en faciliteiten te 
kunnen bieden en bij te dragen aan innovatieve revalidatie en een gastvrij en aangenaam verblijf, middels 
het werven van financiële middelen bij bedrijven, particulieren, fondsen en stichtingen.’  
Stichting Vrienden van Rijndam is opgericht in januari 2018. 

Fondsenwerving 
Voor de uitvoering van de projecten van Stichting Vrienden van Rijndam worden jaarlijks fondsen 
geworven. Alle medewerkers van Rijndam Revalidatie met een idee kunnen een aanvraag indienen, waarna 
het bestuur op basis van vastgelegde criteria besluit over toekenning. Stichting Vrienden heeft ook in 2021 
gewerkt aan naamsbekendheid van de vriendenstichting vanuit de filosofie van ‘friendraising’ om van 
daaruit te werken aan ‘fundraising’. Vanuit die relatie hebben de vrienden van Rijndam Revalidatie zich 
actief ingezet om geld in te zamelen en bijzondere projecten voor patiënten te realiseren. Projecten die uit 
reguliere bekostiging niet haalbaar zijn. 

Financieel beleid en nasleep COVID‐19 
Ook in 2021 heeft de coronapandemie flinke sporen nagelaten in de samenleving en voor Vrienden van 
Rijndam Revalidatie. Veel bedrijven hebben daar last van gehad en pas op de plaats gemaakt als het gaat 
om donaties aan goede doelen. Dat is zichtbaar geweest in de omvang van de middelen die de Vrienden 
hebben aan kunnen trekken. 

Het bestuur ziet geen financiële risico’s uit hoofde van de coronacrisis, omdat er scherp voor gewaakt 
wordt dat de stichting geen verplichtingen aangaat, voordat er financiële middelen (fondsen) beschikbaar 
zijn om deze verplichtingen na te komen. In 2021 konden er opnieuw weinig live acties en evenementen 
doorgang vinden, waardoor meer aandacht is uitgegaan naar online activiteiten. Een aantal projecten is na 
uitstel geannuleerd. Dit heeft invloed gehad op het realiseren van de doelen van de stichting, voor de 
patiënten, hun omgeving en voor professionals van Rijndam Revalidatie. 

Het bestuur heeft desondanks besloten om enkele belangrijke projecten alsnog uit te voeren en de effecten 
van COVID‐19 voor patiënten in de kliniek te verzachten. Daardoor is in 2021 meer geld uitgegeven aan 
projecten dan aan middelen is binnengehaald. De vermogenspositie van de stichting was daartoe 
toereikend. De bestemmingsreserve algemene projecten is volledig ingezet en er is aanspraak gemaakt op 
een deel van de voortgangsreserve. Dit vanuit het perspectief dat door een meevaller in de uitgaven aan de 
huiskamerprojecten, in 2022 de reservepositie weer wordt aangevuld. 

Gerealiseerde projecten 
Ondanks het beperkte aantrekken van nieuwe fondsen, is een aantal belangrijke projecten gerealiseerd, 
waarvan het bestuur meent dat deze belangrijk positieve impact heeft voor patiënten en hun naasten. Zo is 
de inrichting van huiskamers Neuro, DH3 en wachtkamer Kind afgerond, is met steun van de Vrienden het 
Looplab ingericht, is een rolstoelbus voor patiënten aangeschaft en is de inmiddels bekende actie 
Sinterklaascadeaus voor de kinderen opnieuw uitgevoerd. 

Daarnaast is in 2021 de fondsenwerving voor diverse nieuwe projecten goedgekeurd en opgestart, die door 
lopen in 2022. Dit betreft fondsenwerving voor o.m.: communicatiemiddel oogbesturing, een duikzeil voor 
het zwembad op locatie Ringdijk, mobiele geluidsinstallatie voor het activiteitenlab en voor 
nieuwbouwlocatie Hazelaarweg. In onderstaande tabel wordt daarvan een overzicht gegeven. 



Vooruitblik 2022 
In 2021 is gestart met de professionalisering van de fondsenwerving. Het bestuur heeft daarvoor de 
specifieke portefeuille belegd bij één van haar leden. De focus van de fondsenwerving in 2022 zal sterk 
gericht zijn op kinderrevalidatie in het licht van de nieuwbouw. Er is hiervoor een uiterst ambitieuze 
doelstelling geformuleerd ten bedrage van € 750.000,‐ , te realiseren vóór de opening van het ROeR 
(Rotterdams Onderwijs en Revalidatiecentrum). 

Onze strategie blijft ongewijzigd, maar zal gegeven de ambitie, in intensiteit toe moeten nemen: 
1) Werken aan grotere naamsbekendheid, zodat Rijndam (kinder‐)Revalidatie een bekend goed doel

wordt in de regio Rijnmond;
2) Fondsenwerven met ludieke publieks‐ en scholenacties;
3) Benaderen van zoveel mogelijk fondsen (met hulp van o.a. Zorgsubsidiekalender) met verzoek om

(onderdelen van) specifieke projecten of voorzieningen te steunen.

In voorkomende gevallen kan het nodig zijn om kosten te maken (bijv. voor promotiemateriaal of 
scholenpakketten), vooruitlopend op de inkomsten. Van geval tot geval zal het bestuur daarover beslissen, 
waarbij de kosten in principe niet meer dan 10% van de verwachte opbrengsten mogen bedragen en 
moeten passen binnen de (project)begroting. Fondsenwerving is behalve inspirerend en belangrijk, ook 
arbeidsintensief: er moet steeds gezocht worden naar de juiste fondsen, passend bij een bepaalde 
aanvraag. De Stichting is dan ook blij met de professionele ondersteuning vanuit Rijndam Revalidatie. 
Omdat de uitkomst van een aanvraag of een actie altijd ongewis is en van vele factoren afhankelijk, worden 
de ambities vanaf 2022 per kwartaal geëvalueerd. 

ANBI  
De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Schenken aan een ANBI‐stichting is onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. 

Het bestuur 
Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf personen, waarvan in 2021 één vacature. De vacature heeft 
betrekking op de portefeuille fondsenwerving en zal van daaruit worden ingevuld. Samenstelling in 2021: 
‐ drs. B. (Ben) Drentje (voorzitter), Revalidatiearts; niet praktiserend 
‐ drs. G.J. (Bertjo) Renzenbrink, Lid Raad van Bestuur Rijndam Revalidatie 
‐ dr. A.M.C. (Agaath) Sluijter, Strategic Advisor Rehabilitation Medicine Erasmus MC 
‐ drs. W.D. (Wouter) Groot MBA, Bestuursadviseur in de zorg en managing partner Public Impact 
De vacature werd per december ingevuld door mr. A.‐M. (Anne‐Marie) van den Bos, Ondernemer 
duurzame economie. 

Eind 2021 heeft Bertjo Renzenbrink aangekondigd met zijn vertrek bij Rijndam ook zijn functie als lid van 
het bestuur van de vriendenstichting neer te leggen. De vertegenwoordiging vanuit het bestuur van 
Rijndam Revalidatie voor de toekomst is geborgd door E. (Evelyn) Lindeman MBA QC, voorzitter Raad van 
Bestuur Rijndam Revalidatie. Het bestuur is Bertjo bijzonder erkentelijk voor zijn verbindende waarde en 
bijzondere betrokkenheid afgelopen jaren. 

Projecten in 2022

Nummer Naam Locatie Bedrag (€)

PJ029 Communicatiemiddel oogbesturing Erasmus MC 11.000€        

PJ001 E‐trainers Rijndam Racers Westersingel 4.000€       

PJ025 Voortuin/terrein loc Westersingel Westersingel n.t.b.

PJ026 OSSEO Integratiecentrum Rotterdam Erasmus MC 1.485€       

PJ027 Kinderrevalidatie, het ROeR Hazalaarweg 750.000€         

PJ033 Tovertafel Westersingel 8.068€       



Het bestuur vergadert ten minste drie keer per jaar en wordt in de uitvoering van de dagelijkse gang van 
zaken ondersteund door een fondsenwerver van afdeling Marketing & Communicatie van Rijndam 
Revalidatie.  

Dankwoord 
Wij danken alle patiënten, vrijwilligers, fondsen, bedrijven, leveranciers, particulieren en serviceclubs voor 
hun bijdragen – in welke vorm dan ook – en betrokkenheid in het afgelopen lastige jaar. Niet alleen voor de 
financiële ondersteuning, ook voor de aandacht en betrokkenheid bij Rijndam Revalidatie en haar 
patiënten zijn we erg dankbaar. 

We hebben voor de komende periode hoge ambities gesteld en hopen voor de realisatie daarvan opnieuw 
op u te mogen rekenen. 

Ben Drentje 
Voorzitter Stichting Vrienden van Rijndam Revalidatie 
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Stichting Vrienden van Rijndam Revalidatie, te Rotterdam

11 Samenstellingsverklaring afgegeven 

Balans per 31 december 2021

Activa 

(Na voorstel resultaatbestemming) 31-12-2021 31-12-2020

€ € € € 

Vlottende activa 

Vorderingen 
Overlopende activa 1.000 135.523 

1.000 135.523 

Liquide middelen 76.520 170.134 

Totaal 77.520 305.657 



Stichting Vrienden van Rijndam Revalidatie, te Rotterdam

12 Samenstellingsverklaring afgegeven 

Passiva 

(Na voorstel resultaatbestemming) 31-12-2021 31-12-2020

€ € € € 

Eigen vermogen 
Bestemmingsreserve specifieke 
projecten 

70.251 110.477 

Bestemmingsreserve algemene 
projecten 

- 30.059 

Voortgangsreserve 6.629 20.000  

76.880 160.536 

Kortlopende schulden 
Overige schulden 640 145.121 

640 145.121 

Totaal 77.520 305.657 



Stichting Vrienden van Rijndam Revalidatie, te Rotterdam

13 Samenstellingsverklaring afgegeven 

Staat van baten en lasten over 2021 

2021 2020 

€ € 

Overige opbrengsten 40.831 102.169 

Som der exploitatiebaten 40.831 102.169 

Projectuitgaven 123.238 193.075 

Overige bedrijfskosten 
Verkoopkosten 422 - 
Algemene kosten 827 5.035 

Som der exploitatielasten 124.487 198.110 

Resultaat -83.656 -95.941

Resultaatbestemming 

Bestemmingsreserve specifieke projecten -40.226 -86.405
Bestemmingsreserve algemene projecten -30.059 -29.536
Voortgangsreserve -13.371 20.000

Bestemd resultaat -83.656 -95.941



Stichting Vrienden van Rijndam Revalidatie, te Rotterdam

14 Samenstellingsverklaring afgegeven 

Algemene toelichting

Naam rechtspersoon Stichting Vrienden van Rijndam Revalidatie 
Rechtsvorm Stichting 
Zetel rechtspersoon Rotterdam 
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 70672385 

Belangrijkste activiteiten 
De activiteiten van Stichting Vrienden van Rijndam Revalidatie bestaan voornamelijk uit: het 
realiseren van extra middelen om de patiënten en hun familie van Stichting Rijndam revalidatie de 
meest optimale voorzieningen en faciliteiten te kunnen bieden en bij te dragen aan innovatieve 
revalidatie en een gastvrij en aangenaam verblijf en het werven van financiële middelen, materialen 
en arbeid bij bedrijven, particulieren, fondsen en stichtingen om dit doel te verwezenlijken. 

Locatie feitelijke activiteiten 
Rotterdam 

Informatie met betrekking tot de continuïteit 
Als gevolg van de coronacrisis zijn er gedurende 2021 minder donaties ontvangen, echter zijn 
hierdoor wel meer lopende projecten gerealiseerd. In 2022 zal dit naar verwachting nog steeds zo 
zijn. Omwille van de aard van de stichting is hier geen sprake van een continuïteitsrisico. 

Schattingen 
Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen 
geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn 
voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken. 



Stichting Vrienden van Rijndam Revalidatie, te Rotterdam

15 Samenstellingsverklaring afgegeven 

Grondslagen voor financiële verslaggeving 

Algemeen 

Algemene grondslagen 
De jaarrekening is samengesteld in overeenstemming met de in Nederland van toepassing zijnde 
grondslagen voor de financiële verslaggeving, met inachtneming van de richtlijnen volgens RJ640. 

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva 
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van 
het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden 
activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. 

Algemene grondslagen bepaling resultaat 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto omzet en alle hiermee verbonden, aan 
het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor 
vermelde waarderingsgrondslagen. 

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is gerealiseerd. Verliezen worden in 
aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 

De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking 
hebben. 

Grondslagen voor waardering activa 

Vorderingen 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde onder aftrek 
van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid, tenzij anders vermeld. 
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

Liquide middelen 
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de 
vennootschap. 

Grondslagen voor baten en lasten 

Baten 
De baten zijn bepaald op basis van de (te) ontvangen bedragen en worden verantwoord in het jaar 
waarop deze betrekking hebben.  

Overige bedrijfskosten 
De overige bedrijfskosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar 
waarop zij betrekking hebben. 



Stichting Vrienden van Rijndam Revalidatie, te Rotterdam

16 Samenstellingsverklaring afgegeven 

Toelichting op balans

Eigen vermogen 

31-12-2021 31-12-2020

€ € 

Bestemmingsreserve specifieke projecten 70.251 110.477 
Bestemmingsreserve algemene projecten - 30.059
Voortgangsreserve 6.629 20.000

Totaal 76.880 160.536 



Stichting Vrienden van Rijndam Revalidatie, te Rotterdam

17 Samenstellingsverklaring afgegeven 

Toelichting op staat van baten en lasten 

Baten en brutomarge 

2021 2020 

€ € 

Overige opbrengsten 
Ontvangen giften 40.831 102.169 

Som der exploitatiebaten 40.831 102.169 

Projectuitgaven 123.238 193.075 

Brutomarge (dekkingsbijdrage) -82.407 -90.906



Stichting Vrienden van Rijndam Revalidatie, te Rotterdam

18 Samenstellingsverklaring afgegeven 

Overige toelichtingen 

Werknemers 

Gemiddeld aantal werknemers over periode 2021 2020 

fte fte 

Werkzaam binnen Nederland - - 
Werkzaam buiten Nederland - - 

Totaal - - 

Ondertekening 

Rotterdam, 

Naam Handtekening 

A.M.C. van 't Hof-Sluijter

B. Drentje

E. Lindeman - de Graaff

W. Groot
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BIJLAGEN 



Project Projectnaam Reserve per 1/1/2021 Opbrengsten Inkoop Overige kosten Reserve per 31/12/2021
PJ999 Projecten Algemeen, ongeoormerkt -23.390 -21.879 57.390 1.249 13.371
PJ998 Voortgangsreserve, bijkomende kosten en overhead -20.000 0 0 0 -20.000
PJ001 Rijndam Racers -3.500 0 0 0 -3.500
PJ002 Sinterklaascadeaus -1.789 2.000 -211 0 0
PJ003 Huiskamer Neuro 1 -59.426 0 20.359 0 -39.067
PJ004 Huiskamer Neuro 2 0 -35.000 35.000 0 0
PJ005 Scheidingswand -5.000 5.000 0 0 0
PJ006 Beweegtuin -20.000 20.000 0 0 0
PJ009 Smartdrive -2.248 0 0 0 -2.248
PJ011 Zandtegels -747 747 0 0 0
PJ013 Tweede zorgrobot ZORA -2.375 0 0 0 -2.375
PJ016 Huiskamer DH 3 -7.500 0 0 0 -7.500
PJ017 Huiskamer/Wachtkamer Kind -4.046 -1.000 0 0 -5.046
PJ026 OSSEO Integratiecentrum Rotterdam -514 0 0 0 -514
PJ027 Nieuwbouw loc Hazelaarweg -10.000 0 0 0 -10.000
PJ032 Rolstoelbus patiënt 0 -10.700 10.700 0 0

Totaal -160.536 -40.832 123.238 1.249 -76.880
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