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Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 202'l
Stichting Zorg en Zekerheid heeft als doelstelling het bevorderen en financieren van projecten in de
gezondheidszorg, waar ook ter wereld. ln haar beleid is ervoor gekozen het accent te leggen op subsidiëring
van projecten in het kernwerkgebied van Zorg en Zekerheid en in ontwikkelingslanden. Die projecten sluiten bij
voorkeur aan bij het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. Ook dragen deze zoveel mogelijk bij aan de
ambitie van de OWM Zorgvezekeraar Zorg en Zekerheid u.a. om de gezondste regio van Nederland te
worden.
Er was in 2O21 sprake van een behoorlijk aantal aanvragen, met een grote diversiteit aan soorten projecten en
veel nieuwe aanvragers. Dit geeft aan dat de Stichting Zorg en Zekerheid haar plek in de maatschappij heeft
verworven. Het zorgvuldig verwerken van alle aanvragen is inmiddels goed verankerd in de organisatie.

Vanwege corona kon niet ieder project daadwerkelijk worden uitgevoerd in 2021. ln goed overleg met de
aanvragers van de betreffende projecten hebben we besloten een aantal projecten door te schuiven naar
2022.

Projecten 2021
ln 2021 zijn 56 nieuwe projectaanvragen rechtstreeks bij de Stichting ingediend. Dit aantal ligt later dan in 2020
toen er sprake was van 93 aanvragen. Onze inschatting is dat deze daling te maken heeft met corona,
waardoor er minder initiatieven zijn opgestart. ln 2O21 zijn 14 aanuragen uit 2020 behandeld, en 7 projecten
overgeheveld naar 2022, in verband met corona. Van alle in 2021 behandelde aanvragen zljn er 32 toegekend
en 31 afgewezen. Een criterium hierbij is beoordelen in hoeverre een project bij succes kan worden
opgeschaald, zodat ook andere inwoners ervan kunnen profiteren.
ln totaal is er voor € 559.820 toegekend aan de rechtstreeks bry de Stichting ingediende projecten. Ook dit
hedrag ligt iets lager dan in het voorgaande jaar vanwege corona. Het betrof onder andere de volgende
thema's:

Ouderenzorg
- Project oprechte aandacht voor ouderen in de regio Amstelveen en Haarlemmermeer
Mantelzorg/vrijwill gerswerk
- Project samen Íietsen in Zwanenburg/Hal1integ.
- Project Fietsmaatjes in 8 gemeenten in ons kernwerkgebied
i

Stervensbegeleiding laatste levensfase
- Podcastserie leven en verlies van de Stichting Nabestaandenzorg
Bevorderen doelmatige en gepaste zorg
- Regionaal PGO programma van Sleutelnet.
- Geestelijke veaorging in de thuissituatie van hel centrum voor levensvragen ZHN
- Project Beter Thuis met Dementie, samen met onder andere Topaz.
Fitheid, conditie, bewegen en voeding
- Project jongerencentrum in Haarlemmermeer.
- Project JOGG Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst in Haarlemmermeer, Katwijk, Aalsmeer en Lisse
- Project van schoolplein naar beweegplein.

- Project speeltuin in een wijk in Aalsmeer.
- Project van bank naar beweegbank in Amstelveen.
Meedoen in de samenleving
- Troostknuffels voor ambulances.

- Droomgaard van de stichting Sterksaam.
- Opstart Buurtcamping Alphen aan de Rijn en Amstelveen
- Project fiets en food route.
- Kindervakantie voor 40 kwetsbare kinderen.

Buitenland
Er is voor een bedrag van ruim € 55.675 toegekend aan diverse buitenlandse zorgprojecten in onder andere
Oeganda, Bangladesh, Bali, Niger en Sierra-Leone.
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Fonds op naam (Oranje Fonds)
Eind 2021 hebben we de samenwerking met het Oranje Fonds in goed overleg beëindigd. Deze
samenwerking bestond sinds eind 2015. Samen hebben we vele mooie projecten weten te realiseren om
kwetsbare mensen bij te staan en meer te betrekken bij de samenleving. ln dat kader hebben we onder andere
steun kunnen bieden aan de opstart van hospices in onze regio en een bijdrage kunnen bieden aan
schuldhulpmaatjes.
Gezien het feit dat steeds meer overlap ontstond tussen de rechtstreekse aanvragen bij onze Stichting en de
aanvragen via het Oranje Fonds, hebben we besloten om alleen de rechtstreekse lijn naar onze Stichting te
continueren.
ln 2Q21 hebben we nog 8 projectaanvragen via het Oranje Fonds ontvangen, waarvan we er 6 hebben
gehonoreerd. ln totaal is in 2021 een financiële bijdrage van € 126.000 verstrekt.
De verschillende initiatieven bestrijken het gehele kernwerkgebied van Zorg en Zekerheid.
Het betrof onder andere de volgende projecten:
- Project lotgenotencontact voor jongeren in de jeugdzorg.

- Senioren inÍopunt Amstelveen.

- Project iedereen een maatje in Hillegom.
- Project vrijwillige coach van de Stichting Meerwaarde.
Organisatie
ln 2021 waren er geen personeelsleden in dienst van de Stichting Zorg en Zekerheid. De Stichting is
aandeelhouder in het regionale ICT-zorgnetwerk'Sleutelnet' B.V. Het bestuur en toezicht van de Stichting is
gelijk aan die van OWM Zorgvezekeraar Zorg en Zekerheid u.a.
Opbren gsten financiële activa
Het beleggingsbeleid van de Stichting is zoveel mogelijk in lijn met het beleid dat we hanteren binnen de OWM
Zorgveaekeraar Zorg en Zekerheid u.a. Dit betekent onder andere dat we nadrukkelijk aandacht hebben voor
duuzaam beleggen. De opbrengsten uit de beleggingen bedragen in 2021 € 2,5 miljoen positief.
Marktrisico en Íinanciële instrumenten
Het marktrisico van de beleggingsporteÍeuille wordt beheerst door diverse beheersmaatregelen. Zo wordt
de beleggingsportefeuille sterk gediversiÍiceerd en gelden er maximale waarden van fondsen, landen en
sectoren. Tevens gelden er beperkingen op de duration. Bij het beheer van de porteÍeuille kan de
vermogensbeheerder oÍ Zorg en Zekerheid derivaten inzetten. Derivaten vormen geen aparte
beleggingscategorie en mogen door de vermogensbeheerder alleen worden ingezet voor zover dit past
binnen de grenzen van het betreffende mandaat.
Derivaten mogen worden gebruikt voor:
Het aanpassen van de rente- en kredietgevoeligheid van de obligatieportefeuille (interest rate swaps,
obligatie Íutures, credit default swaps);
- Efficiënt portefeuillebeheer: het op een efficiënte manier innemen van een positie, die economisch gezien
kan worden geltjkgesteld aan een positie in ffsieke beleggingen (Íutures, total return swaps);
- AÍdekken van niet-euro beleggingen naar euro (FX-forwards).
Derivaten mogen dus niet ingezet worden voor speculatieve doeleinden. De uilvoering door de externe
vermogensbeheerder wordt door de Beleggingscommissie van Zorg en Zekerheid gemonitord op zowel de
performance als de uitvoering binnen Vermogensbeheerovereenkomsten en mandaten. Brj deze monitoring
wordt onder andere gesteund op de ISAE 3402 rapportage.

-

Oorlog in Oekraihe
Op het moment van opstellen van dit jaarverslag werd de wereld geconfronteerd met een nieuwe acute
menselijke ramp; de oorlog in Oekraïne. We spreken ons medeleven uit met de miljoenen mensen die zo hard
getroffen worden door de invasie van Rusland. We hopen uiteraard op het meest positieve scenario, waarin
vrede en veiligheid snel terugkeren. Deze oorlog brengt, naast het immense leed voor de bevolking ter plekke,
ook diverse onzekerheden met zich mee elders in de wereld. De situatie is nog pril en het verloop van de
oorlog uiteraard zeer onzeker. Voor deze jaarrekening is de venirrachte impact zeer beperkt. Er zijn geen
lopende, mede door ons gefinancierde projecten in de getroffen gebieden. ln de beleggingspoÍefeuille is de
exposure naar de direct betrokken landen (Rusland, Wit-Rusland en Oekraïne) zeer klein. Op basis van ons
beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen wordt doorlopend gemonitord of eventuele posities
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moeten worden afgebouwd. De directe en indirecte gevolgen kunnen wereldwijd leiden tot zowel
waardevermeerderingen als waardedalingen van verschillende beleggingscategoriën. De kans op een
(substantieel) negatief beleggingsresultaat is voor 2O22 wel toegenomen. Dit valt echter binnen het bestaande
beleggingsrisico en het vermogen is ruimschoots voldoende om in continui'teit aan de verplichtingen te
voldoen.

Resultaat
Na aftrek van de lasten bedraagt het positieve resultaat over 2021 € 1.637.780. Het eigen vermogen van de
Stichting neemt daardoor toe van € 29,3 miljoen naar € 31,0 miljoen ultimo 2021 .

Raad van Bestuur

Leiden, 30 maaft2022
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Bestuur en toezicht 2021
Raadvan Commlssarssen
De heer J.A. Bordewijk (voozitter)
Mevrouw L.C. M. Boonekamp (vice-voorzitter)
De heer M.W.L. Hoppenbrouwers (secretaris)
Mevrouw V.M. Jeurissen-Kohn
De heer E.P. van Schie
De heer P. Woudstra

Raad van Bxtuur
De heer A.M. van Houten (voozitter)
De heer H.P.J. Gerla
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Jaarrekening Stichting Zorg en Zekerheid
2021

Balans per 3Í december na winstbestemming
(in euro's)

Activa

31 december2021

31 december 2020

(in euro's)

Vaste activa
Beleggingen
Deelnemingen
Beleggingsportefeuille
Achtergestelde leningen

89.907
24.053.720
8.000.000

143.727

22.766.594
8.000.000
32.143.627

30.910.321

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

't3.727
92.517

32.917
100.794

106.244

133.711

3í.0í 6.565

32.277.338

Passiva

31 december 2021

31 december2020

30.971.761

29.333.981

(in euro's)

Eigen Vermogen
Algemene reserve

Vreemd Vermogen
Kortlopende schulden
Rekening-courant gelieerde maatschappijen
Overige schulden
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1.102.210
580.374

993.645
311.932
1.305.576

1.682.584

32.277.338

3í.016.565
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Winst- en verliesrekening Um 31 december
(in euro's)

2020

2021

Baten
Opbrengsten uit beleggingen

2.493.125

1.291.119

2.493.125

1.291.119

Lasten
Financiële ondersteuning gezondheidsprojecten
Zorginfrastructuur
Organisatiekosten
Overige lasten

Totaal resultaat
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597.289
59.067
198.780

802.648
46.775
218.540

1.312

209
-855.345

-1.069.275

í.637.780

221.843
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Kasstroomoverzicht Um 31 december
(in euro's)
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode

2020

2021

Kasstroom uit operationele activiteiten
-Resultaat
Aanpassingen voor:
-Koersresultaat beleggingsportefeu ille
-Deelnemingsresultaat

1.637.780

22',1.843

-2.364.6't2

-í.043.565
-3.236

53.820

Veranderingen in werkkapitaal:
-Mutatie vorderingen
-Mutatie kortlopende schulden en overige passiva
-Mutatie rekening-courant

-13.727
62.1 66
-3.434.370

-'1 9.1 90
-268.442
-1 08.566

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

-4.210.889

-1.069.210

Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten
I nvesteringen en aankopen
-Beleggingsportefeuille

Desinvesteringen, aflossingen en verkopen
-Beleggingsportefeuille

1.121.407

Totaal kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten

Mutatie liquide middelen

Liquiditeiten per 3í december
Liquiditeiten per 1 januari

Mutatie liquide middelen
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-25.514

-43.921

1.077.486

-25.514

8.277

.4.236.403

100.794
92.517

4.328.920

8.277

-4.236.403

92.517
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Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening
Algemeen
De Stichting heeft de jaarrekening opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW
(Burgerlijk Wetboek). Alle bedragen in de jaarrekening zijn vermeld in euro's, tenzij anders vermeld.
Doordat bedragen afgerond worden gepresenteerd, kan het voorkomen dat de totalen niet geheel
overeenstemmen met de som van de aÍzonderlijke getallen.
Op

I januari

1999 heeft een fusie plaatsgevonden tussen de Stichting Boerhaave en de Stichting Zorg

en Zekerheid Assurantiebemiddeling. Hierbij is de naam gewijzigd in Stichting Zorgen Zekerheid.

Stichting Zorg en Zekerheid is statutair gevestigd te Leiden. Het vestigingsadres is Haagse Schouwweg
12,2332 KG te Leiden. De Stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 41168265. De Stichting is vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting.
De Stichting Zorg en Zekerheid heeft overeenkomstig de statuten tot doel:
- de gezondheidszorg, waar ook ter wereld, te bevorderen en financieel te ondersteunen,
- de Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door de inzet van alle wettige middelen;
- de Stichting beoogt niet het maken van winst.

Groepsverhoudingen
De Stichting maakt deel uit van een groep, waarvan OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid u.a. te
Leiden aan het hoofd staat. De financiële gegevens van de Stichting zijn opgenomen in de
geconsolideerde jaarrekening van de Zorgvezekeraar. Afschriften daarvan zijn verkrijgbaar bij het
handelsregister van de Kamer van Koophandel.
De bedrijfskosten van Zorg en Zekerheid worden grotendeels door OWM Zorgverzekeraar Zorg en
Zekerheid u.a. afgehandeld. Er vindt vanuit de Zorgverzekeraar doorbelasting van deze kosten plaats.
De groep betreft de volgende drie entiteiten:
- OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid u.a.
- Stichting Zorg en Zekerheid
- Stichting Wlz-uitvoerder Zorg en Zekerheid

Beleggingen
Het beheer van de beleggingen van de Stichting Zorg en Zekerheid is uitbesteed aan een externe
vermogensbeheerder. De externe vermogensbeheerder heeft de beleggingen in beleggingsfondsen
ondergebracht. Sinds 2020 zijn de beleggingsfondsen van de Stichting Zorg en Zekerheid
ondergebracht in duurzame fondsen die bij het nemen van de beleggingsbeslissingen nadrukkelijk
rekening houden met zogenoemde ESG-criteria (Environment, Social en Governance). De
beleggingsfondsen van de Stichting zijn in lijn gebracht met die van de de OWM Zorgverzekeraar Zorg
en Zekerheid u.a. waar de beleggingsfondsen al eerder voldeden aan ESG-criteria. Zorg en Zekerheid
heeft in 2020 een Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid opgesteld. Rendement en
maatschappelijke verantwoordelijkheid hoeven geen tegenstellingen te zijn en Zorg en Zekerheid
hanteert als uitgangspunt dat een duurzame portefeuille op de lange termijn een beter rendement
oplevert.
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Waarderi n gsg rondslagen
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten, tenzij anders vermeld. De waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de
bepaling van het resultaat zijn niet gewijzigd ten opzichte van het voorgaand jaar.
Be

legg i n gsp oftefe

u il I e

De in de beleggingsportefeuille opgenomen aandelen zijn gewaardeerd tegen de beurswaarde per
balansdatum. De opgenomen vastrentende waarden zijn gewaardeerd tegen de beurswaarde per
balansdatum, zonodig onder aftrek van een vooziening voor mogelijke oninbaarheid. Effecten in een
vreemde valuta zijn omgerekend tegen de valutakoers per balansdatum. Zowel het ongerealiseerde als
het gerealiseerde resultaat wordt direct opgenomen in de winst- en verliesrekening.
RenÍerlslco's
Zorg en Zekerheid stelt zich ten doel de invloed van veranderingen van de rentetarieven op de
resultaten te beperken. Ter beperking van het renterisico is een deel van de vastrentende beleggingen
belegd in een geldmarktfonds. Dit fonds kent een beperkte looptijd waardoor de rentegevoeligheid en
het renterisico van de totale portefeuille verkleind is.
Kredietrisico's
De kredietrisico's op beleggingen worden gereduceerd door te beleggen in het duuzaam Euro
Bedrijfsobligatie fonds (exclusief financiële waarden). Er wordt geïnvesteerd in ondernemingen met een
hoge kredietwaardigheid (gemiddeld BBB+), waarbij voor individuele bedrijven en instellingen
vastgestelde limieten van kracht zijn.
Algêmê nê marktrlslco's

Ter beperking van de algemene marktrisico's mag de totale beleggingsportefeuille van de Stichting
voor maximaal 40o/o (met een bandbreedte van 2,5o/o) bestaan uit niet-vastrentende waarden van de
beleggingsportefeuille. Onder deze waarden wordt in dit verband verstaan aandelen of andere
risicovolle beleggingen. Op dit moment bestaat het risicovolle deel van de beleggingsportefeuille uit
aandelenbeleggingen met een wereldwijd karakter.
Valutarisico's
De aandelenbeleggingsfondsen in de beleggingsportefeuille hebben een wereldwijde basis.
Hierdoor bestaat er ook een valutarisico. De vastrentende beleggingen luiden uitsluitend in euro's

Deelneminq
De deelneming in Sleutelnet B.V. te Leiden is gewaardeerd volgens de netto-vermogenswaardemethode en wordt in het resultaat van de Stichting opgenomen.
Achteroestelde lening
De achtergestelde lening is gewaardeerd tegen nominale waarde.
Overiqe activa/passiva
De overige activa zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde of een lagere realisatiewaarde en alle
passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Grondslagen voor bepaling van het resultaat
Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald door het verschil van de interestbaten, beleggingsresultaten en overige
baten enezijds en de algemene kosten en de uitgaven in het kader van de doelstelling anderzijds en
het resultaat uit de deelneming Sleutelnet B.V. De in het resultaat opgenomen baten en lasten hebben
betrekking op de verslagperiode.
o nde rste u n i n g gezo n d he idsp rojecte n
De kosten inzake gezondheidsprojecten worden ten laste van het resultaat gebracht in het jaar waarin
de toezegging plaatsvindt.

F i n a n c ië I e

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht
Het kasstroomovezicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomovezicht bestaan uit de liquide middelen van de Stichting. Ontvangen en betaalde interest en
ontvangen dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
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Toelichting op de balans
(in euro's)

Activa
Deelnemingen

2021

lngebracht vermogen per 1 januari
Agiostorting
Resultaat voorgaande jaren
Resultaat deelneming verslagjaar na belasting

Boekwaarde 3í december

2020

4.500
146.400
35.919
25.074

4.500
146.400
10.410

E9.907

143.727

3.236

ln bovenstaande cijfers is de deelneming van Sleutelnet B.V. gewaardeerd tegen 1/5e deelvan het
eigen vermogen ultimo 2020. Dil bedrag is gebaseerd op de jaarrekening 2020 van Sleutelnet B.V.
De jaarrekening202l van Sleutelnet B.V. is nog niet bekend.

Beleggingsfondsen

2021

2020

Saldo per 't januari
Aankopen
Dividend (herbelegd)
Verkopen
Resultaat

22.766.594
6.829.519

2.263.342

-21.260.739
952.O54

Saldo per 3í december

24.053.720

22.766.594

10'1.269

-7.907.006

21
21

.697.515
.286.253
91.511

De verkrijgingsprijs van deze participaties in beleggingsfondsen in aandelen en vastrentende
waarden per 31 december 2021 bedraagt € 20.430.534,-.

Same n ste I I i n g

b e Ie

ggi ng sp o rtef e u i II e :

Beleggingsíondsen (aandelen)
Beleggin gsfondsen (vastrentende waarden)

Achtergestelde leningen u/g

2021
9.1 85.880
14.867.840
24.053.720

2021

2020
8.663.836
14.102.759
22.766.594

2020

Saldo per 1 januari

8.000.000

8.000.000

Saldo per 3í december

8.000.000

8.000.000

Op 31 december 2003 is een achtergestelde leining verstrekt aan OWM Zorgverzekeraar Zorg en
Zekerheid u.a. Deze lening is per 01-07-2021 verlengd voor de duur van 5 jaar tegen een
rentepercentage van 0,4% per jaar. Aflossing kan pas plaatsvinden als DNB hier goedkeuring
voor geeft.
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Vlottende activa
Vorderingen

2021

2020

Te vorderen dividendbelasting (beleggingsportefeuille)
Debiteuren

28.917
4.000

13.727

Saldo per 31 december

32.917

13.727

Liquide middelen
Bank
Liquide middelen in beleggingsportefeuille

Saldo per 31 december

2021

2020

78.O20

78.210

22.774

14.307

100.794

92.5',17

PASSIVA
Eigen vermogen

2021

Saldo per 1 januari
Resultaat

29.333.981

Saldo per 31 december

30.97í.761

Reken in g-cou rant gelieerde maatschappijen

í.637.780

2021

2020
29.112.138
221.843
29.333.98í

2020

OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid u.a.

993.645

1.102.210

Saldo per 3í december

993.645

1.102.210

Overige schulden

2021

2020

Schuld inzake gezondsheidsprojecten

311.932

580.374

Saldo per 3í december

311.932

580.374

Niet in de balans opgenomen regelingen
Fiscale eenheid
Stichting Zorg en Zekerheid heeft een fiscale eenheid voor de omzetbelasting met Stichting
Wlz-uitvoerder Zorg en Zekerheid en OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid u.a. Elke
rechtspersoon is hoofdelijk aansprakelijk voor elkaars omzetbelastingschulden en voor de
omzetbelasting díe de fiscale eenheid verschuldigd is.
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Toelichting op de winst- en verliesrekening Um 31 december
(in euro's)

Baten
Opbrengsten uit beleggingen

2021

Rente achtergestelde lening
Beleggingsfondsen
Deelnemingsresultaat Sleutelnet B.V

2020

136.000

240.000
'1.047.883

2.410.945
-53.820

Totaal

3.236

2.493.125

1.291.119

2020

2021

Specificatie resultaat belegg ing sfond sen :
Gerealiseerd koersverschil beleggingsfondsen (aandelen)
Ongerealiseerd koersverschil beleggingsfondsen (aandelen)
Gerealiseerd koersverschil beleggingsfondsen (vastrentende waarde)
Ongerealiseerd koersverschil beleggingsfondsen (vastrentende waarde)

275.559
2.097.406

-932.1 66
2.058.995

-6.556
-'103.067

-51 3.549

338.774

10í.269

Dividend

91

-765

Bankkosten
Beheerkosten (restitutie)
Provisie

.51í

47.098

-576
4.894

2.410.945

í.047.883

-1

Lasten
Financiële ondersteuning gezondheidsprojecten
2020

2021
Gezondheidsprojecten

597.289

802.648

Totaal

597.289

802.648

ln 2021 ziin de volgende projecten geÍinancierd:
OWM Zorgvezekeraar Zorg en Zekerheid
Stichting Maatvast Haarlemmermeer
Stichting
Stichting Kinderhulp
Stichting
Stichting Vier het

Sterksaam
Afrika
Vialisa
Leven

Midden
Haarlemmermeer

RAV Hollands
JOGG
OWM Zorgvezekeraar Zorg en

Zekerheid

Vervolg ZZuinig op je tanden
Project Jongerencentrum; de creative hub Flex C
Droomgaard
Vervanging apparatuur tandartspraktijk Oeganda
Beroepsopleiding Basis Gezondheidswerker Dhaka, Bangladesh
Project Oprechte aandacht voor (kwetsbare) ouderen in regio

Amstelveen en Haarlemmermeer
Troostknuffels voor ambulances
Project JOGG Haarlemmermeer 202í
De gezondsle wedstrijd van Amstelland en Haarlemmermeer: 6
projecten

Seniorenvereniging ZWH

Zwanenburg

7.360
10.000
5.000
5.808
16.800

21.050

Regionaal PGO programma
Project Fietsma alles 202'1, aanschaf 6 duofi etsen
Project Kind naar Gezonder Gewicht Katwijk
Project Lonwabo Fase í, kindercentrum voor kinderen met én zond
Verbetering van gezondheidszorg in Kisozi, Oeganda
Podcastserie Leven en Verlies
Realisatie buurtcampings Alphen aan den Rijn en Amstelveen
Pilot Beter Thuis met Dementie
Poject m.b.t. Fiets en Foodroute
Project 2021 Kindervakantie voor 40 kwetsbare kinderen
Meerjarenplan JOGG Aalsmeer 2O21 -2023
subtotaal

Jaarverslag Stichting Zorg en Zekerheid

2.940

Project Samen Fietsen

Halfirveg

Sleutelnet B.V.
Stichting Fietsmaatjes Alphen aan den Rijn
Gemeente Katwijk - JOGG Katwijk
Stichting Mzamomhle
Stichting Egoli Africa
Stichting Nabestaandenzorg
Stichting De Buurtcamping
Stichting Topaz
Stichting Naar Buiten!
Stichting Make a Child Happy
Haarlemmermeer
Stichting Team Sportservice Noord Holland

717
í 9.000

9.500
10.000
49.372
13.690
5.000
8.315
3.675
37.950

17.542
1't.230
1.200
30.000
286.149
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transpott subtotaal
Van schoolplein naar beweegplein
Project Speeltuin Clematisstraat Aalsmeer
Aanschaf 2 duofietsen
Aanschaf duofiets
Project Duurzame zorg en zorgontwikkeling op Bali
Project m.b.t. bouw en inrichting apotheek bij dorpskliniek van
lnadougoum, Niger

Team Sportservice Haarlem mermeer
Stichting Wijkraad Stommeer Aalsmeer
Stichting Fietsmaatjes Leiden-Leiderdorp
Fietsmaatjes Katwijk
Stichting Stepping Stones Bali
Stichting Aman - lman Maastricht

286.149
18.113
1 5.000

24.425
15.000
5.000
10.000

Centrum voor Levensvragen ZHN
Stichting Fietsmaatjes Nieuwkoop
Stichting Fietsmaatjes Nederland
Stichting Sportsupport Kennemerland
Lion Heart Foundation

Geestelijke vezorging in de thuissituatie, Op naar 2022
Aanschaf 3 duofietsen, uitbreiding activiteiten naar Ter Aar
Start Fietsmaatjes in 6 gemeenten
Tassen voor JOGG Lisse
Bouw polikliniek voorwondzorg, tandzorg en gynaecologie voor
niet zwangere vrouwen in Yele, Sierra-Leone

99.400
2.830

AmstelveenSport

Project 'van bank naar beweegbank'

25.320

9.80í
39.500

10.000

Totaal eigen projecten 2021:

560.537

Vervallen projecten voorgaande jaren

-79.742

Totaal kosten 2021 eigen pÍojecten

480.795

Stichting Oranje Fonds:
Stichting SchuldHulpMaatle

Haarlemmermeer

SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer

Stichting WelzijnsKompas Hillegom-Lisse
Participe Amstelland
Jeugd en Samenleving JES Rijnland

De Groeituin

Senioren lnfopunt Amstelveen
Project Speelgroepen

Stichting WESP Wetenschappelijke
Educatieve en Sociaal-culturele Projecten
WelzijnsKompas Hillegom

Project'Wij voor elkaar, lotgenotencontact voor jongeren in
jeugdzorg"
Project ledereen een Maatje

6.000
5.000

20.000
1

5.000

50.000
30.000

Totaal projecten Stichting Oranje Fonds 2021

126.000

Vervallen projecten Oranje Fonds voorgaande jaren
Administratiekosten beheer Oranje Fonds

-17.925
8.419

Totaal kosten Stichting Oranje Fonds projecten 2021

116.494

Totaal

597.289

Zorginfrastructuur

2021

Sleutelnet; lnfrastructuur Huisartsen

2020

59.067

46.775

Om de continuiïeit en verdere ontwikkeling van de Zorgpas en het Sleutelnet te garanderen, is er een
bedrag beschikbaar gesteld in 20O2 van €.2.421.000 voor de jaren 2OO2-2O04.
Besloten is het beschikbare bedrag te continueren, zolang dit nog niet uitbetaald is.

2002
200212017
2018
Betaalde kosten 2019
Betaalde kosten 2020
Betaalde kosten 2021
Saldo ultimo verslagjaar
Aanvang

Betaalde koslen
Betaalde kosten
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2.421.000
-2.214.021
-46.451

-47.787
-46.775

-59.067

6399
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Organisatiekosten

2020

2021

80.000

Administratievergoeding OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid u.a.
Overheadkosten projecten OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid u.a.

1

80.000
18.780

í 38.540

Totaal

í98.780

2í8.540

De Stichting Zorg en Zekerheid heeft geen personeel in dienst. De werkzaamheden worden door de OWM

ZorgvezekeraatZorg en Zekerheid u.a. uitgevoerd. De administratievergoeding betreft de volgende
werkzaamheden: het besturen van de Stichting, het voeren van de administratie, het opstellen van de
jaarrekening inclusief controleverklaring van de accountant en het onderhouden van het beleggingsbeleid
inclusief besprekingen in de beleggingscommissie. De overheadkosten projecten worden door de OWM
Zorgvezekeraar Zorg en Zekerheid u.a. in rekening gebracht voor de begeleiding van de gezondheidsprojecten.
ln 2O21 ztln er 32 eigen projecten begeleid (202O: 42 projecten).

Overige lasten
Rente bank

2020

2021
209

1.312

Voorstel bestemming van het resultaat
Het positieve resultaat ad € 1.637.780 is toegevoegd aan de algemene reserve van Stichting Zorg en
Zekerheid.
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Overige gegevens
Controleverklaring
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OndeÉekening van de jaarrekening:
Leiden, 30 maart2022

Raad van

Raad van Commissarissen

A.M

J.A. Bordewijk,

L.C.M. Boonekamp

M.W.L

R.C. Haans

n

E.P. van Schie
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan de raad van bestuur en de raad van commissarissen van Stichting Zorg en Zekerheid

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2O21
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Zorg en Zekerheid te Leiden 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 Zorg en Zekerheid op 3l december 2O2I en van het
resultaat over 2O2l in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
De

jaarrekening bestaat uit:

1.

De balans per 31 december 2027.

2.

De winst-en-verliesrekening

3.

De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

over 2021

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 zijn beschreven in de sectie
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Zotg en Zekerheid 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
De overige gegevens

r
.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

r

Met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

.

Alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 2$62A::3.
Deloitte Accountants B.V. is a Netherlands affiliate of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
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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 Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse
Standaard 72O. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij
de jaarrekening.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
bestuursverslag en de overige gegevens, in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur voor de jaarrekening
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is de raad van bestuur verantwoordelijk voor een
zodanige interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude,

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de raad
van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van
bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als
beëindiging het enige realistische alternatief is.
De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan
of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de stichting.

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 afte 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 zUn 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.
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Onzê 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.
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 stichting.
Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het
evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen die
daarover in de jaarrekening staan.

Het vaststellen dat de door de raad van 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 stichting 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 zUn 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 stichting haar continuïteit niet langer kan handhaven'
Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen.
Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen.

Wij communiceren met de raad van commissarissen 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.
Rotterdam, 30 maart 2022
Deloitte Accountants B.V.
Was getekend: C.J. de Witt RA

220374O2C9/JS/3

I
rl

I

