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Algemeen
De Stichting Cliënten-Steunfonds Altrecht is opgericht op 12 maart 2001. De Stichting is de
rechtsopvolger van de Stichting Cliënten-Steunfonds H.C. Rümke Groep en heeft bij de oprichting
Alle recjten en plichten van haar rechtvoorganger overgenomen. De Stichting heeft ten doel:
"het verlenen van (financiële) steun aan activiteiten op het gebied van ontspanning en dienstverlening
in de ruimste zin van het woord ten behoeve van (ex) psychiatrische patiënten met name ten behoeve
van (ex) patiënten van de Stichting Altrecht, gevestigd te Utrecht, alsmede het verlenen van financiële
steun teeinde hun deelname aan het maatschappelijk verkeer te bevorderen en voorts ook hetgeen met
een en ander rechtstreeks of zijdelijngs verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin van het woord".
Bestuur
De Stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit tenminste zoveel leden als er leden van de
Raad van Bestuur van de Stichting Altrecht zijn.
Het bestuur bepaalt het aantal bestuursleden.
De bestuursleden worden benoemd door het bestuur.
a) Ze benoemt hiertoe in ieder geval de leden van de Raad van Bestuur van de Stichting Altrecht.
b) Het bestuur kan daarnaast nog één of twee andere bestuursleden benoemen.
De laatstbedoelde bestuursleden worden benoemd voor een periode van vijf jaar en zijn na hun aftreden
terstond herbenoembaar.
Samenstelling bestuur
R.H.M. Vernimmen
A.J. van Scharrenburg

Amsterdam
Soest

De Stichting is onder nummer 41184526 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te
Utrecht.
Het correspondentie-adres is:
Dolderseweg 164
3734 BN Den Dolder

3

Stichting Cliënten Steunfonds

Waarderingsgrondslagen
De jaarrekening wordt opgesteld op basis van een stelsel van bepaling van vermogen en resultaat, dat
uitgaat van historische kosten.
De activa en passiva worden opgenomen voor de nominale waarde.
De effecten worden gewaardeerd tegen de aanschafwaarde, of indien lager, de koerswaarde
per 31-12-2014.
Opbrengsten en kosten worden in beginsel toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Een uitzondering wordt gemaakt voor de saldo van uitgegeven leningen, waarbij conform afspraak,
uitstaande saldi aan het einde van het boekjaar niet als zodanig in de balans worden opgenomen, doch
als kosten in het resultaat van het loepnde boekjaar worden verwerkt.
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Balans per 31 december 2014
2014

2013

Liquide middelen
Vorderingen
Effecten

844.753
439
0

713.051
1.547
91.665

Totaal activa

845.192

806.263

Vermogen
Kortlopende schulden

559.681
285.512

595.129
211.133

Totaal passiva

845.192

806.263

ACTIVA

PASSIVA
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Resultatenrekening
2014

2013

3.906
49.833

750
4.983
72.396

53.739

78.129

421
1.665
87.100

162
2.592
86.270

89.187

89.026

-35.448

-10.896

BATEN
Ontvangen donaties
Interest
Giften/bijzondere baten

LASTEN
Algemene kosten
Koersverschil effecten
Patiëntenondersteuning

Saldo tekort / overschot
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Toelichting op de balans per 31 december 2014

Activa
Liquide middelen
De liquide middelen bestaan ultimo 2014 uit het banktegoed bij Van Lanschot. In de loop van 2005
is een deel van de liquide middelen, in overleg met een beleggingsdeskundige, omgezet in
beleggingen met een beperkt risico. De laatse effecten zijn per 15-07-2014 verkocht.
Vorderingen
Conform afspraken uit het verleden zijn de openstaande saldi op verstrekte leningen aan clienten niet
in de balans opgenomen.

Passiva
Vermogen
Het vermogen muteerde in 2014 als volgt:
Saldo 1 januari 2014
Af: Nadelig saldo 2014
Saldo per 31 december 2014

595.129
35.448
559.681

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden zijn als volgt te specificeren:
Ultimo
2014
St. Altrecht in rekening-courant
Gereserveerde giften

256.450
29.062
285.512

Ultimo
2013
182.071
29.062
211.133

De post gereserveerde giften betaat uit "bestemmingsgifte", die specifiek voor bepaalde afdelingen zijn
ontvangen en derhalve hiervoor worden gereserveerd.
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Toelichting op de resultatenrekening per 31 december 2014
Bestemming resultaat
Het negatieve resultaat is ten laste van de algemene reserve gebracht.

Baten
Interest
De ontvangen interest is als volgt te verdelen:
Ontvangen bankrente
Rente op effecten
Totaal

Giften/bijzondere baten
Ontvangen van Lister - vermogen steunstichting SBWU
Slotuitkering erfenis E.C. Dekker-Hintze

531
3.375
3.906

49.573
260
49.833

Lasten
Algemene kosten
De algemene kosten zijn als volgt te specificeren:
Overige alg. kosten
Totaal

Koerverschil effecten
Waarde effecten
Verkocht per
Waardevermindering

01-01-14
15-07-14

Patiëntenondersteuning
Ondersteuning in de vorm van bijdragen

422
422

91.665
90.000
1.665

87.100
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Overige gegevens
Vaststelling financiële jaartallen
Het bestuur heeft de jaarrekening 2014 van de Stichting Cliënten-Steunfonds Altrecht vastgesteld
in de vergadering van ……………………… 2015.
Gebeurtenissen na betaaldatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na de balansdatum voorgedaan, die in de jaarrekening vermeld
dienen te worden.
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