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Algemeen 
 
Adresgegevens 
Stichting Vrienden van Aafje 
Lichtenauerlaan162-178, 
3062 ME Rotterdam 
RSIN/Fiscaal nummer: 816043681 
KVK nummer: 24336593 
Lid van ANBI 
 
Internet: http://www.vriendenvanaafje.nl/ 
 
Bestuur 
  
De Stichting is ingeschreven in het register van de RTFZ, Raad van Toezicht van Fondsenwerving in de 
Zorgsector. Het Vrienden-Bestuur handelt conform de gedragscode van de RTFZ.  
Een keer per maand komen wij bij elkaar om de lopende projecten, nieuwe projectaanvragen en acties te 
bespreken. Hierbij is met regelmaat ook een lid van de Raad van Bestuur en/of medewerkers van Aafje 
aanwezig, zodat we de activiteiten direct met de organisatie kunnen afstemmen. 

Het bestuur bestaat uit een voorzitter en een secretaris/penningmeester. 
Voorzitter:             T. Sytsema             
Secretaris:    L. v.d. Heijden-Miltenburg  
Penningmeester:  J. Weber  
 
Bestuurslid:          R. van Horssen (wnd. Voorzitter) 
                             B. Cabaret-Heinsman                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                    

Beloningsbeleid 

Er worden geen vergoedingen betaald aan bestuursleden of mensen die voor de Stichting werkzaam zijn. 

Doelstelling van de stichting 

 
Op 15 mei 2002 is Stichting Vrienden van de Stichting “De Stromen” opgericht en statutair gevestigd 
te Rotterdam. Op 27 juli 2011 heeft er een statutaire naamswijziging plaatsgevonden in verband met 
de wijziging van de naam van Stichting De Stromen in Stichting Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels. 
Vanaf genoemde datum is sprake van Stichting Vrienden van Aafje, welke ten doel heeft het werven 
van fondsen, teneinde met de verkregen geldmiddelen 
 
A. de levensomstandigheden van de cliënten van de te Rotterdam gevestigde stichting: Stichting 
Aafje Thuiszorg Huizen Zorghotels te doen veraangenamen; en 
B. voorts al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk 
kan zijn. 

http://www.vriendenvanaafje.nl/
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Beleidsplan  
 
Werving geld  
 
Inkomsten worden verkregen vanuit donaties, giften, nalatenschappen en van externe 
vermogensfondsen. 
 
Beheer van het vermogen 
 
Wanneer financiële bijdragen worden gegeven met de ex- of impliciete bedoeling dat de gelden 
bestemd worden voor de sub A. bedoelde doelstelling casu quo voor (de cliënten van) één van de 
locaties (verpleeg- en verzorgingshuis, zorghotel of thuiszorg) van de Stichting Aafje Thuiszorg Huizen 
Zorghotels, mogen die gelden niet voor andere doeleinden worden aangewend. Per locatie wordt 
daartoe een bestemmingsfonds aangehouden. 
 
Het vermogen van de stichting wordt aangehouden op een spaarrekening. Er worden met het vermogen 
geen beleggingen gedaan. 
 
Besteding van het vermogen 
 
Om de doelstellingen van de Stichting Vrienden van Aafje te realiseren worden de gelden ter beschikking 
gesteld vanuit de daarvoor bestemde bestemmingsfondsen. Daarnaast kunnen door het bestuur en 
passend binnen de doelstelling van de Stichting op aanvraag extra bestedingen worden gedaan met een 
gerichte bestemming. Deze gelden zullen apart als bestemmingsreserve worden geadministreerd dan 
wel uit de Algemene Reserve worden gefinancierd.  
 
 
Activiteiten van de stichting 
 
Na in 2011 onze statutaire naam gewijzigd te hebben in Vrienden van Aafje, konden wij alweer diverse 
jaren een lustrum vieren. Daarbij hebben wij ons onverminderd ingezet voor de doelstelling, namelijk 
ons sterk maken om leuke en bijzondere extra’s die niet uit het budget van Aafje kunnen worden 
gefinancierd te realiseren voor de cliënten van Aafje. Wij als Vrienden van Aafje zetten ons hiervoor 
graag in omdat de mogelijkheden van de cliënten om deel te nemen aan gezellige activiteiten elders vaak 
beperkt zijn. 
 
Het bestuur van Stichting Vrienden van Aafje heeft in 2021   8 x( digitaal) vergaderd. De vergaderingen 
worden deels door een vertegenwoordiger van het management en medewerkers welzijn van Aafje 
bijgewoond.  
 
Tevens kan vermeld worden dat het bestuur niet gehonoreerd wordt voor haar werkzaamheden. 
Helaas heeft onze medewerker Mw. J.Broomans om persoonlijke reden haar werkzaamheden moeten 
neerleggen. Wij zijn haar veel dank verschuldigd voor haar inzet. 
Met ingang van 1 januari 2022 is Mw. J. van der Kaap-Boer toegetreden tot ons bestuur.  
 
Ook 2021 is een bijzonder jaar geweest. Het Coronavirus heeft nog steeds veel impact  in de locaties van 
Aafje.Bij de Vrienden zijn vrijwel geen aanvragen binnengekomen en enkele projecten zijn niet in elke 
locatie gerealiseerd. 
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Ondanks de moeilijke tijden zijn met steun van de Vrienden van Aafje en in voorkomende gevallen met 
aanvullende steun van sponsoren in 2021 onder andere de volgende projecten en activiteiten 
gerealiseerd: 
 
• Project Kunst van en voor elkaar is verder uitgerold in nog eens 3 locaties; 
• Bijdrage aanschaf vogelhuisjes de Twee Bruggen; 
• Bijdrage optreden goochelaar/clown Meerweide; 
• Bijdrage familiedag Meerweide; 
• Bijdrage fototentoonstelling Meerweide. 
• Organiseren van een pilotproject van de CliniClowns in Slinge 
 
 
Voor een verdere woordelijke en vooral audiovisuele impressie van alle activiteiten verwijzen wij graag 
naar de website van de Vrienden van Aafje, www.vriendenvanaafje.nl. 
 
Buiten eigen initiatieven van de locaties en onze donateurs hebben de volgende organisaties en 
bedrijven in 2021 bijgedragen aan de totstandkoming van onze activiteiten: Sint Laurensfonds Fonds, , 
Fonds Sluyterman en van Loo en Mes repro. 
 
Aan het einde van het jaar werd de Stichting aangenaam verrast door een gift ad € 100.000 van stichting 
Aafje Hulp Thuis. Van dit bedrag is € 50.000 bestemd voor belevingshoekjes in de nieuwe Aafje vestiging 
Hof van Kralingen. Hiervoor is een bestemmingsreserve opgenomen. Het restant is toegevoegd aan de 
Algemene reserve. 
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Balans per 31 december 2021 (na resultaatbestemming) 

 31-12-2021 31-12-2020 
      

 € € € € 

Vlottende activa 

Vorderingen 

Debiteuren -  - 

Overige vorderingen en overlopende activa 5.381  3.603 
       

   5.381  3.603 

 

Liquide middelen 186.037  89.238  
       

    191.418  92.841 
         

    191.418  92.841 

 

 

 31-12-2021   31-12-2020 
       

 € € € € 

Eigen vermogen 

Algemene reserve 82.495  34.889 

Bestemmingsreserve 58.923  8.923 
       

    141.418  43.812 
    

Bestemmingsfondsen  44.924  45.075 

    186.342  88.887 

 

 

Kortlopende schulden 

Crediteuren -  - 

Overige schulden en overlopende passiva 5.076  3.954 
       

    5.076  3.954 
         

    191.418  92.841 
 

 

 

 

 

Samenstellingsverklaring afgegeven op 30 juni 2022 door NIB Accountants & Adviseurs 
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Staat van baten en lasten over 2021 

 2021                                     2020 
        

 € €  € €

  

Baten 

Schenkingen en giften 106.702   29.495 

Supportactie 528   651 

Rolstoelbus -   -  
             

      107.230  30.146

   

Lasten 

Organisatiekosten 292  890 

Overige kosten 617  3.033 

Projectkosten 8.545  34.803 

Rolstoelbus -  -  
             

   -/- 9.454    -/- 38.726

   
                                       

Saldo van baten en lasten                       97.776         -/-   8.580

  

Rentebaten   0  0 

Bankkosten -/- 321  -/- 388 

  
              

Uitkomst financiële baten en lasten   -/- 321  -/- 388 
                                       

Resultaat    97.455  -/- 8.968

  

 

Toe/Afname bestemmingsfondsen                                                      151   -/- 741 

Toe/Afname bestemmingsreserve                                              -/- 50.000               - 
     
             
  

Resultaat na bijzondere bestemmingen                        47.606                                    -/- 9.709

     
 
 
 
 
 
 
 
Samenstellingsverklaring afgegeven op 30 juni 2022 door NIB Accountants & Adviseurs 


