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Stichting Haags Groene Kruis Fonds

Bestuursverslag 2020

Onderstaand wordt het verslag betreffende de jaarrekening over het jaar 2020 van de Stichting Haags Groene Kruis
Fonds gepresenteerd.
De stichting is statutair gevestigd in Den Haag.
Het postadres van de stichting is: Riviervismarkt 4, 2513 AM Den Haag.

De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640.

Doelstelling
De stichting ondersteunt en bevordert initiatieven en projecten op het gebied van de gezondheidszorg en welzijn
in de gemeente Den Haag. Het fonds verstrekt onder meer donaties aan organisaties die activiteiten op dit terrein
ontplooien. Stichting Haags Groene Kruis Fonds is in 1997 ontstaan als voortzetting van de in 1901 opgerichte
vereniging Het Groene Kruis Den Haag. De vereniging was werkzaam op het gebied van de extramurale
gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. De stichting heeft nog steeds Zorg en Welzijn als
doelgebieden, maar verleent (zelf) geen daadwerkelijke zorg meer.

Donaties
Het streven van de stichting is jaarlijks de ontvangen baten, verminderd met de kosten, uit te keren als donaties.
De donaties worden als last genomen in het jaar waarin zij zijn toegezegd.
In 2020 is voor € 163.756,= aan donaties verstrekt, terwijl daar tegenover € 8.400,= aan donaties werd terugontvangen,
dan wel toegezegde donaties zijn vrijgevallen. Per saldo werd € 155.356,= aan donaties besteed.

Beleggingsbeleid
De stichting heeft haar vermogen grotendeels belegd. De inkomsten uit deze beleggingen zijn de belangrĳkste
baten die de stichting gebruikt voor het verstrekken van donaties. De stichting streeft ernaar om haar vermogen
in stand te houden, zodat jaarlijks vanuit het vermogen een inkomstenbron ontstaat om de doelstelling te kunnen
verwezenlijken. De stichting heeft om het beleggingsbeleid te kunnen uitvoeren een beleggingsstatuut opgesteld.
De effecten zijn ondergebracht bij de Rabobank en worden op de balans gewaardeerd tegen de beurswaarde.
Op pagina 15 is een nadere specificatie van de effectenportefeuille opgenomen.

Stamvermogen
Een stichting met een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) vermelding mag volgens de richtlijnen een
stamvermogen hebben om de doelstelling te waarborgen. Doel van het stamvermogen is om onnodige fondsvorming
te vookomen. Volgens de normen wordt het stamvermogen voor ons fonds berekend op € 5.621.000. Aangezien
ons vermogen € 5.102.287 bedraagt, voldoet Stichting Haags Groene Kruis Fonds daar ruimschoots aan.
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Stichting Haags Groene Kruis Fonds

Bestuursverslag 2020 (vervolg)

Bestemmingsreserve
Het bestuur heeft besloten een bestemmingsreserve te vormen om toekomstige schommelingen in de waarde van
de effecten op te vangen. De volatiliteit van de waarde van de effecten geeft de laatste jaren onaanvaardbare
verschillen in de Staat van Baten en Lasten, waardoor enorme verschillen ten opzichte van de begroting ontstaan.
De waarde van de reserve zal minimaal 10% en maximaal 50% van de waarde van de effecten bedragen.
Alle bedragen boven een gecalculeerd resultaat van 4% van de aandelenportefeuille per ultimo het jaar dat
voorafgaat aan het boekjaar worden aan de reserve toegevoegd.
Mocht de stand van de bestemmingsreserve het toelaten dan wordt in een jaar dat het 4% rendement niet gehaald
zal worden tot dat rendement, een bedrag onttrokken aan deze reserve.

Overig
Voor overige informatie over de stichting in het verslagjaar, waaronder een overzicht van de verstrekte donaties, wordt
verwezen naar her bestuursverslag. Dit bestuursverslag wordt gepubliceerd op de website van de stichting.

Den Haag, 12 mei 2021

Het bestuur
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Stichting Haags Groene Kruis Fonds

Activa Passiva

2020 2019 2020 2019
31/12 31/12 31/12 31/12
€ € € €

Beleggingen Eigen vermogen
Aandelen 7 2.839.660 2.702.624 Algemene reserve 7 4.540.266 4.546.207
Obligaties 7 1.938.818 1.870.855 Bestemmingsreserve 7 562.021 488.596

4.778.478 4.573.479 5.102.287 5.034.803

Vlottende activa Kortlopende schulden
Vorderingen en overlopende activa 7 8.752 6.640 Donaties 7 62.220 93.774
Liquide middelen 7 387.135 558.300 Schulden en overlopende passiva 7 9.858 9.842

395.887 564.940 72.078 103.616

5.174.365 5.138.419 5.174.365 5.138.419
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Stichting Haags Groene Kruis Fonds

afwĳking
begroting 2020 2020 t.o.v. 2019 2019

€ € € €

Baten

Beleggingsresultaat 9 200.000 203.536 -446.061 649.597

Totaal (on)gerealiseerd 200.000 203.536 -446.061 649.597

Directe opbrengsten aandelen 9 13.000 27.584 13.476 14.108

Directe opbrengsten obligaties 9 14.000 4.366 -7.445 11.811

Rente 9 0 18 235 -217

Giften en legaten 9 3.000 3.025 0 3.025

Overige baten en lasten 9 0 0 0 0

Totaal gerealiseerd 30.000 34.993 6.266 28.727

Totaal baten 230.000 238.529 -439.795 678.324

Lasten

Lasten uit hoofde van de doelstelling

Projecten 10 175.000 155.356 -53.163 208.519

Kosten van de eigen organisatie

Administratiekosten 10 10.500 10.048 -4.872 14.920

Bestuurskosten 10 2.000 630 -908 1.538

Kantoorkosten 10 800 461 13 448

P.R.-kosten 10 2.000 175 -128 303

Algemene kosten 10 4.700 4.376 431 3.945

Totaal kosten 20.000 15.690 -5.464 21.154

Totaal lasten en kosten 195.000 171.046 -58.627 229.673

Saldo van baten en lasten 35.000 67.483 -381.168 448.651

(+winst/-verlies)
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Stichting Haags Groene Kruis Fonds

Kasstroomoverzicht

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo van baten en lasten 67.483 448.651
Aanpassingen voor:
Mutatie reserves 1 0

67.484 448.651

Veranderingen in vlottende middelen
Vorderingen -2.112 383
Kortlopende schulden -31.538 16.675

-33.650 17.058

33.834 465.709

Kasstroom uit investerings activiteiten

Mutatie effecten -204.999 -96.795
-204.999 -96.795

Mutatie geldmiddelen -171.165 368.914

Liquide middelen

Begin saldo 01-01 558.300 189.386
Eind saldo 31-12 387.135 558.300

Mutatie geldmiddelen -171.165 368.914
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Stichting Haags Groene Kruis Fonds

Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving

Bij het opstellen van de jaarrekening is aansluiting gezocht met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen
voor financiële verslaggeving. Voor de financiële verslaggeving van de stichting worden de Richtlijnen van de
jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 640 voor organisaties-zonder-winststreven, gevolgd.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

De activa en passiva zijn, voor zover niet anders vermeld, opgenomen tegen de nominale waarde.
Voorzover dat voor de activa noodzakelijk wordt geacht onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid.

Effecten

De effecten worden tegen de beurswaarde per ultimo van het verslagjaar verantwoord.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop deze
betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat in de balans
rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of
worden ontvangen, dan wel betaald.

Donaties

Donaties worden verantwoord in het jaar van toekenning. Vrijvallen op donaties worden verantwoord in het jaar
waarin de vrijval definitief is vastgesteld.

Bestuurskosten

De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden als bestuurslid.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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Stichting Haags Groene Kruis Fonds

2020 2019 2020 2019
31/12 31/12 31/12 31/12

Aandelen Algemene reserve

Stand begin boekjaar 2.702.624 2.380.912 Resultaat voorgaande jaren 4.546.207 4.097.556
Mutatie boekjaar 137.036 321.712 Resultaat lopend boekjaar -5.941 448.651
Stand einde boekjaar 2.839.660 2.702.624 4.540.266 4.546.207

Obligaties Bestemmings reserve

Stand begin boekjaar 1.870.855 2.095.772 Resultaat voorgaande jaren 488.596 0
Mutatie boekjaar 67.963 -224.917 Resultaat lopend boekjaar 73.425 488.596
Stand einde boekjaar 1.938.818 1.870.855 562.021 488.596

Vorderingen en overlopende activa Donaties

Vooruitbetaalde kosten 38 54 Nog te betalen donaties <= 1 jaar 62.220 93.774
Nog te ontvangen 2.818 0 62.220 93.774
Nog te ontvangen rente obligaties 0 2.713
Nog te ontvangen rente banken 0 34
Nog te ontvangen dividendbelasting 5.896 3.839 Schulden en overlopende passiva

8.752 6.640
Accountantskosten 3.060 3.000
Beheerkosten beleggingen 5.495 0

Liquide middelen Crediteuren 1.279 0
Diversen 24 6.842

RABO bank 13.61.30.518, rekening-courant 7.263 37.731 9.858 9.842
RABO bank 13.46.96.492, beleggingsrekening 79.872 520.569
RABO bank 134.06.89.030, spaarrekening 300.000 0

387.135 558.300
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Stichting Haags Groene Kruis Fonds

Niet uit de balans blijkende regelingen

Niet van toepassing

Gebeurtenissen na balansdatum

Vanaf het eerste kwartaal van 2020 heerst ook in Nederland het Coronavirus en in 2021 is het virus nog aanwezig.
Dit virus heeft naar verwachting beperkt invloed op de stichting. De verwachting is dat zowel de baten als de
lasten zodanig beperkt beïnvloed zullen worden dat de veronderstelling van contnuïteit gerechtvaardigd geacht
wordt.
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Stichting Haags Groene Kruis Fonds

Het resultaat van 2020 wordt vergeleken met de begroting 2020 en het resultaat van 2019.
Verschillen boven de 10% en groter dan € 5.000,= t.o.v. het resultaat van 2019 en de begroting worden verklaard.

begroting 2020 2019

Beleggingsresultaat

Gerealiseerd beleggingsresultaat 200.000 65.023 -95.978 -60% 161.001

Ongerealiseerd beleggingsresultaat 0 138.513 -350.083 -72% 488.596
200.000 203.536 -446.061 -69% 649.597

Directe opbrengsten aandelen

Dividend aandelen 25.000 39.564 9.917 33% 29.647

Kosten aandelen -12.000 -11.980 3.559 -23% -15.539
13.000 27.584 13.476 96% 14.108

Directe opbrengsten obligaties

Rente obligaties 4.000 13.264 8.343 170% 4.921

Dividend obligatiefondsen 18.000 0 -17.250 -100% 17.250

Kosten obligaties -8.000 -8.898 1.462 -14% -10.360
14.000 4.366 -7.445 -63% 11.811

Rente

Rente banken 0 18 235 -108% -217
0 18 235 -108% -217

Giften en legaten

Giften en legaten 3.000 3.025 0 0% 3.025
3.000 3.025 0 0% 3.025

Overige baten en lasten
Bĳzondere baten 0 0 0 - 0
Bĳzondere lasten 0 0 0 - 0

0 0 0 - 0
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Stichting Haags Groene Kruis Fonds

begroting 2020 2019

Projecten

Donatie projecten 175.000 163.756 -53.013 -24% 216.769

Vrĳgevallen projecten 0 -8.400 -150 2% -8.250
175.000 155.356 -53.163 -25% 208.519

Administratiekosten

Salariskosten financiële administratie 2.500 2.500 -3.695 -60% 6.195

salariskosten project administratie 8.000 7.548 -1.177 -13% 8.725
10.500 10.048 -4.872 -33% 14.920

Bestuurskosten

Bestuurskosten 2.000 630 -908 -59% 1.538
2.000 630 -908 -59% 1.538

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 200 19 -429 -96% 448

Drukwerk 200 0 0 - 0

Telecommunicatie 400 442 442 - 0
800 461 13 3% 448

P.R.-kosten

Internetsite 2.000 175 -128 -42% 303
2.000 175 -128 -42% 303

Algemene kosten

Contributies 400 400 0 0% 400

Bankkosten 300 291 60 26% 231

Accountantskosten 3.000 3.629 315 10% 3.314

Overige algemene kosten 1.000 56 56 - 0
4.700 4.376 431 11% 3.945
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Stichting Haags Groene Kruis Fonds

Bestemming saldo

Voorstel verwerking resultaat

Het voorstel is om het saldo als volgt te bestemmen:

Onttrekking aan de Algemene reserve € (5.941)
Dotatie aan de Bestemmingsreserve € 73.425

€ 67.483

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Bepaling bestemmingsreserve (zie bestuursverslag):

Waarde beleggingen per 31-12-2019 4.573.479
Gecalculeerd rendement 4% 182.939

Beleggingsresultaat 203.536
Opbrengsten aandelen 39.564
Opbrengsten obligaties 13.264

256.364
Mutatie bestemmingsreserve 73.425
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Stichting Haags Groene Kruis Fonds

Samenstelling bestuur per ultimo 2020

Bestuur

De heer H. Roskam voorzitter

Mevrouw F.L. van Leeuwen vice voorzitter

Mevrouw mr M.C. de Gier lid

Mevrouw H.F. van Haaften secretaris

De heer E.J.N. Spanjaard penningmeester
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Ons kenmerk
356ELD2067

Aan het bestuur van Stichting Haags Groene Kruis
Fonds

Stichting Haags Groene Kruis Fonds
Riviervismarkt 4
2513 AM Den Haag

Datum
7 april 2021

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELĲKE ACCOUNTANT

Ons oordeel

Wĳ hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Haags Groene Kruis Fonds te Den Haag
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 Haags
Groene Kruis Fonds per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ 640: Organisaties zonder
winststreven.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2020;
2. de winst- en verliesrekening over 2020; en
3. 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

Regulusweg 5, 2516 AC Den Haag t. 070-3016090
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zĳn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelĳkheden voor de controle van de
jaarrekening'.

Wĳ zĳn onafhankelĳk van Stichting Haags Groene Kruis Fonds 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.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbĳ, omvat het jaarverslag andere
informatie, die bestaat uit het bestuursverslag.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zĳn wĳ van mening dat de andere informatie
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwĳkingen bevat.
Wĳ hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons
begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere
informatie materiële afwĳkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wĳ voldaan aan de vereisten in de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bĳ de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelĳk voor het opstellen van de andere informatie in
overeenstemming met RJ 640.

Beschrĳving van verantwoordelĳkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelĳkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelĳk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ 640: Organisaties
zonder winststreven. 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.
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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 vennootschap
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.

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;
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- 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 entiteit ;

- 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 met governance belaste personen 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.

Hoogachtend,

Maas Accountants B.V.

G.J. Maas RA
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Goedkeuring jaarrekening 2020

Inde bestuursvergaderingvan Stichting HaagsGroene KruisFondsop7april 2021isde
jaarrekeningmet bijbehorende bijlagengoedgekeurd.

DenHaag, 7april 2021

Deheer H.Roskam
Voorzitterw.g.

Mevrouw F.L.van Leeuwen
Vice voorzitterw.g.

Mevrouwmr.M.C. deGier
Bestuurslidw.g.

Mevrouw H.F.vanHaaften
Secretarisw.g.

Deheer E.J.N. Spanjaard
Penningmeesterw.g.


