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Bestuursverslag 2018 

lnleiding 
Stichting Sinnige Fonds beheert een fonds waaruit subsidies worden verleend voor activiteiten, projecten of 

voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking in de provincie Groningen. Daarnaast initieert en 
organiseert de stichting zelt actwiteiten. 

Visie en doel 

Het Sinnige Fonds doet dit vanuit de visie dat mensen met een verstandelijke beperking volwaardig deel uitmaken van 

onze samenleving en daaraan zo veel mogelijk moeten deelnemen. 

Onze doelstelling is het bevorderen van het welzijn van mensen met een verstandelijke beperking in de provincie 

Groningen. 

Wĳ willen dit doel vooral bereiken door activiteiten of projecten te stimuleren die: 

- de integratie van mensen met een verstandelijke beperking bevorderen, of 
- op een andere manier bijdragen aan het krĳgen van een waardevolle plek van deze mensen in de samenleving. 

Bijzondere belangstelling gaat uit naar activiteiten met een vernieuwend karakter. 

Subsidies 

Uit het Sinnige Fonds worden subsidies verleend voor uiteenlopende activiteiten en voorzieningen, die een 

gemeenschappelĳk kenmerk hebben: alles komt direct ten goede aan mensen met een verstandelijke beperking in de 

provincie Groningen. 

In 2018 is voor een totaalbedrag van € 50.100,-- aan subsidies verleend, voor in totaal 12 projecten/activiteiten. Dit is 

meer dan in 2017 (€ 15.952,-- voor 7 projecten/activiteiten). 

Eigen activiteiten 

Het Sinnige Fonds is meer dan een subsidiegever. Wij organiseren ook zelf activiteiten: 

Kerstfeest 

Jaarlĳks organiseren wĳ voor de kerst een feestelijke avond voor de doelgroep in de Sinnige Stee in Groningen. 

Dit jaar vond dit plaats op 21 december, met een lopend buffet, het optreden van een goochelaar en van een koor. 

De avond werd bĳgewoond door zo’n 140 gasten, afkomstig uit de hele provincie Groningen.
' 

Sinnige Prĳs 2018 

Dit jaar is er geen prijs uitgereikt omdat er geen inzendingen zijn binnengekomen. 
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Bestuurssamenstelling en -vergaderingen 

Het bestuur bestaat uit: 

Rob Vos, voorzittter 

Piety Groeneveld, secretaris 

Klaas van Dijken, penningmeester 

Tìnìe Bosma, lid 

Joop Sinnige. lid 

Het bestuur vergaderde in het verslagjaar zes keer en twee keer met twee collegafondsen, het AWF en het 

De Maar Fonds. 
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2.1 Balans per 31 december 2018 
(na bestemming resultaat) 

Activa 

Vaste activa 

Financiële vaste activa 

Lening ulg 

Overige vorderingen 

Vlottende activa 

Vorderingen 

Overige vorderingen 

Effecten 

Liquide middelen 
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31/12/2018 31/12/2017 

€ € 

120.000 150.000 

0 150.000 

736 2.653 

1.622.466 1.507.665 

386.029 382.319 

2.129.230 2.192.638



Passiva 

Eigen vermogen 

Kortlopende schulden en overlopende passiva 

Kortlopende schulden 

Overlopende passiva 
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31/12/2018 31/12/2017 

€ € 

2.097.980 2.182.755 

1.250 9.883 

30.000 0 

2.129.230 2.182.755



2.2 Staat van baten en lasten over 2018 

Baten 

Gerealiseerd koersresultaat 

Ongerealiseerd koersresultaat 

Interest— en dividendbaten 

Buitengewone baten en lasten 

Lasten 

Bijdragen en giften 

Eigen activiteiten 

Algemene kosten 

Resultaat 

Mutatie overige reserves 
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31/12/2018 31/12/2017 

€ € 

3.489 11.780 

-58.495 6.151 

—55.006 17.931 

34.445 37.216 

3.049 0 

37.494 37.216 

50.100 15.952 

4.969 7.515 

12.193 13.101 

67.262 36.568 

-84.774 18.579 

84.774 -18.579



2.3 Algemene toelichting 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

Activiteiten 

Stichting Sinnige Fonds statutair gevestigd te Groningen beheert een fonds waaruit subsidies worden verleend 

voor activiteiten, projecten of voorzieningen voor mensen meteen verstandelijke beperking in de provincie 

Groningen. Daarnaast initieert en organiseert de stichting zelf activiteiten. 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld overeenkomstig de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving "Organisaties zonder 

winststreven" voor kleine rechtspersonen. 

De waardering van activa en passive en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten, tenzij anders vermeld. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 

slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 

verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen 

indien zĳ voor het opmaken van de jaarrekening bekend zĳn geworden. 

Het bestuur heeft geen begroting opgesteld voor het betreffende jaar. Derhalve zĳn deze gegevens niet 

opgenomen in de jaarrekening. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Vorderingen 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd 

tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortíseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale 

waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheìd worden in 

mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de 

vorderingen. 

Effecten 

De ter beurze genoteerde aandelen en obligaties behoren toteen handelsportefeuille en worden gewaardeerd op 

verkrĳgingsprĳs of lagere marktwaarde per balansdatum, waarbij zowel ongerealiseerde als gerealiseerde 

waardeveranderingen direct in de winst-en-verliesrekening worden verantwoord. 

Liquide middelen 

De liquide middelen zĳn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije 

beschikking staan, dan wordt hiermee bĳ de waardering rekening gehouden. 

Schulden en overlopende activa en passiva 

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde 

en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortìseerde kostprijs. 
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen baten en lasten hiervan over het verslagjaar, met 

inachtneming van de waarderingsgrondslagen zoals vermeld bij de toelichting op de balans. 
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2.4 Toelichting op de balans 

Activa 

Deposito's Rabobank 

Het betreft de volgende deposito's: 

N|24 RABO1514668882 € 100.000 7,0% einddatum 09-09-2018 

N162 RABO3159283992 € 50.000 6,0% einddatum 22-04-2018 

Lening u/g 

Lening aan St. Ilmarinen met een looptijd van 5 jaar en een rentepercentage van 2. 

De lening is verstrekt ten behoeve van investeringen in o.a. verbouw en ICT. 

Vlottende activa 

Rente obligaties 

Rente deposito's 

Rente Rabobank 

Effecten 

Obligaties 

Aandelen 

De aankoopwaarde van de effecten bedraagt: € 1.689.543 (2017: € 1.518.188) 

Liquide middelen 

Rabobank rekening-courant 

Rabobank beleggingsrekening 

Rabobank vermogensspaarrekening 
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31/12/2018 31/12/2017 

€ € 

0 150.000 

120.000 150.000 

0 O 

O 1 .371 

736 1 .282 

736 2.653 

1.043.605 951.670 

578.860 555.995 

1.622.466 1.507665 

55.299 47.152 

29.265 34.930 

301.464 300.238 

386.029 382.319

11



Passiva 

Eigen vermogen 

Het verloop kan als volgt worden weergegeven: 

Stand per 1 januari 

Resultaat verslagjaar 

Stand per 31 december 

Kortlopende schulden/overlopende passiva 

Accountantskosten 

Nog te betalen prijs Sinnige Fonds 

Diversen 

Overlopende passiva 

Vooruitontvangen aflossing lening 
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2.182.755 2.164.176 

-84.774 18.579 

2.097.980 2.182.755 

1.250 1.210 

0 1.500 

O 7.173 

1.250 9.883 

30.000 O
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 

Interestbaten 

Rente banken 

Rente deposito's 

Opbrengsten obligaties en effecten 

Buitengewone baten en lasten 

Terugontvangen dividendbelasting 

Bijdragen en giften 

Stichting Bie Daip 

Stichting MICA 

FC Winterswijk 

Stichting De Brug 

Stichting Vrienden van de Brink 

Stichting Klein Voorhout 

Stichting Nieuwolda 

Stichting NOVO 

Stichting De Brug Special Olympics 2019 
's Heeren Loo NO Nederland 

Kon. Ver. voor Volksvermaken 

VV SJS 

Stichting Steunfonds Mytylschool 

St. Dierenweide Oostergast 

Golfclub Holthuizen 

Stichting Ilmarinen 

Stichting Special Arts Nederland 

Eigen activiteiten 

Feestavond 

Prĳs Sinnige Fonds 
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31/12/2018 31/12/2017 

€ € 

6.136 1.282 

5.780 10.000 

22.529 25.934 

34.445 37.216 

3.049 0 

1.000 

10.000 

300 

6.750 

2.000 

5.000 

1.000 

400 

15.000 

2.650 

5.000 5.000 

1.000 1.000 

3.240 

2.000 

500 

1.712 

2.500 

50.100 15.952 

4.969 6.015 

0 1.500 

4.969 7.515
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31/12/2018 31/12/2017 

€ € 

Algemene kosten 

Drukwerk 424 2.607 

Accountantskosten 1 .892 1 .223 

Provisie en bewaarloon 8.563 8.267 

Overige algemene kosten 1.314 1.005 

12.193 13.101 

Groningen, mei 2019 

Rob Vos, voorzitter 

Piety Groeneveld, secretaris 

Klaas van Dijken, penningmeester 

Tinie Bosma, lid 

Joop Sinnige, lid 
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Accountants & Belastingadviseurs 
3 Overlge gegevens 

3.1 Samenstellingsverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan: het bestuur van de Stichting Sinnige Fonds. 

Geacht bestuur, 

De jaarrekening van Stichting Sinnige Fonds is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen 
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten en lasten over 
2018. 

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 

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving “Organisaties zonder winststreven" voor kleine rechtspersonen. 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 hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het 
beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Sinnige Fonds. Wij hebben geen 
controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een 

conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekenìng. 

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 van 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. 

Groningen, 25 juli 2019. 

Ketelaafilip’Afc‘o n ntants & Belastingadviseurs 

Ë. Ketelaar 

Accountant Administratieconsulent 
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