Stichting Het Van Iterson Ziekenhuis
Gouda

BESTUURSVERSLAG 2019
FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019

Stichting Het Van Iterson Ziekenhuis
Gouda

2

INHOUD

BESTUURSVERSLAG
BESTUURSVERSLAG 2019

4

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019
JAARREKENING 2019
BALANS PER 31 DECEMBER
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
TOELICHTINGEN

8
10
11

OVERIGE GEGEVENS

18

CONTROLEVERKLARING

19

Stichting Het Van Iterson Ziekenhuis
Gouda

3

Bestuursverslag 2019
Doelstelling
In de statuten is het doel van de stichting als volgt geformuleerd:
“het beheren en besteden van het vermogen van het voormalig Van Iterson Ziekenhuis, respectievelijk
van de dames Van Iterson alles in de geest van het testament van mevrouw J.A. van Iterson van acht
april achttienhonderd achtennegentig en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. en voorts al
hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin van het woord.”
De stichting is opgericht bij akte van 30 januari 1970, gewijzigd op 14 december 1994, op 1 maart
2010 en laatstelijk gewijzigd op 2 november 2018.

Inschrijving Kamer van Koophandel
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41172509.
De stichting draagt de naam: Stichting Het Van Iterson Ziekenhuis. Zij heeft haar zetel in de gemeente
Gouda.

Bestuur
Het bestuur is vanaf 1 oktober 2019 als volgt samengesteld:
De heer S. de Jong, voorzitter
Mevrouw J.A. Nieuwveld, secretaris
De heer H.T.A. de Jong, penningmeester
Mevrouw B. Nederhorst-van Weelden, lid
Het bestuur heeft in 2019 vier maal vergaderd, op 5 april, 23 mei, 27 september en 6 december.
Voor het bestuur geldt op grond van artikel 5 lid 4 van de statuten het volgende rooster van aftreden:

Functionaris

Naam

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid

S. de Jong
J.A. Nieuwveld
H.T.A. de Jong
B. Nederhorst-van Weelden
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Aftredend en
conform de
statuten niet
herkiesbaar

Aftredend en conform de
statuten herkiesbaar
01-10-2023
01-10-2021

01-10-2021
01-10-2023

Activiteiten
Algemeen
Het bestuur heeft zich in het verslagjaar gericht op het realiseren van de doelen in de statuten van de
stichting. Dit houdt in dat enkele netwerkactiviteiten zijn uitgevoerd, dat via het beoordelen en
toekennen van subsidieaanvragen een bijdrage is geleverd aan de ziekenhuiszorg in brede zin en dat
maatregelen zijn genomen voor een goed financieel beheer van het vermogen van de stichting.
Mutaties in de samenstelling van het bestuur.
In 2019 waren Dhr. Schouten (voorzitter) en Dhr. Jelsma (lid) statutair aftredend en kwamen zij niet
voor herbenoeming in aanmerking. Het bestuur heeft voor de invulling van de vacatures in 2019
diverse kandidaten benaderd en gesprekken met deze kandidaten gevoerd. Uiteindelijk heeft het
bestuur de heer S. de Jong bereid gevonden als voorzitter tot het bestuur toe te treden en is mevrouw
B. Nederhorst-van Weelden akkoord gegaan met de functie van bestuurslid.
Per 1 oktober 2019 zijn de geselecteerde kandidaten door het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Gouda in hun functie benoemd.
Financieel beleid
Teneinde een hoger rendement op de beschikbare financiële middelen te genereren is in 2017 een
4% lening van € 250.000 aan Gezondheidscentrum Westergouwe verstrekt; op deze lening is in 2019
€ 30.000 afgelost. Met het bestuur van het gezondheidscentrum zijn in 2019 diverse overleggen
gevoerd vanwege de liquiditeitsproblemen van het gezondheidscentrum. In de loop van 2020 zal
blijken of het gezondheidscentrum wellicht tegemoet gekomen zal worden, bijvoorbeeld door voor
enige tijd uitstel van betaling voor aflossingsverplichtingen te verlenen.
Tevens wordt vanaf medio 2017 deelgenomen in het Antaurus Europe Fund. Deze belegging heeft
over 2019 een netto rendement van ruim 4,98 % gegenereerd.
De overige tegoeden worden aangehouden op spaarrekeningen bij Rabobank en ABN AMRO. Tegen
de achtergrond van het geheel wegvallen van rentevergoeding wordt nagedacht over andere
beleggingsmogelijkheden.
Toegekende subsidies
In het verslagjaar zijn de volgende subsidies toegekend of afgerekend om de ziekenhuiszorg in brede
zin te stimuleren.
In 2019 heeft de afrekening plaatsgevonden van de in 2018 toegekende bijdrage in de kosten van de
aanpassing van de Koffiekamer Oncologie. Deze aanpassing is in 2019 afgerond en heeft de
volgende strekking:
Op afdeling B4 (Interne Geneeskunde, Oncologie &MDL) is een aantal maanden gewerkt volgens de
pilot ‘Omgekeerde Visite’. Dit houdt in dat de artsen geen visite lopen langs het bed, maar de patiënt
naar een specifieke kamer komt om zaken door te spreken. Het geeft extra privacy en oprechte
aandacht tijdens de (vaak moeilijke gesprekken). Familie kan makkelijker aansluiten, wat als zeer
prettig ervaren wordt. Daarnaast komen patiënten een extra moment uit bed. Tevens wordt de kamer
in de avond- en nachtelijke uren gebruikt als familiekamer indien er gewaakt moet worden.
De stichtingen Diaconessenhuis De Wijk, St. Jozef en Van Iterson Ziekenhuis hebben ieder 1/3 van de
kosten bijgedragen.
Ook heeft in 2019 de afrekening plaatsgevonden van de in 2018 toegekende bijdrage in het project
“Groen uitzicht voor Intensive Care patiënten”. De inhoud van dit project luidt als volgt:
Patiënten die zijn opgenomen op de Intensive Care (IC) van het ziekenhuis gaan een fysiek en
mentaal zware periode door. In veel gevallen verblijven patiënten hier een langere tijd. Wanneer zij
wakker zijn, kijken ze uit op de vele medische apparaten in de kamer en witte muren. De wens is om
deze patiënten een helende omgeving (healing environment) te bieden.
Daarom zijn in 2019 de steriele patiëntenkamers van de Intensive Care voorzien van natuurfoto's uit
het Groene Hart. Een foto voor op de muur en gordijnen met een natuurprint die opgehangen worden
bij een lang verblijf. Dit zorgt voor een fijnere omgeving voor de patiënten en hun naasten die veelal
aan hun zijde te vinden zijn. De herkenbare locaties kunnen bijdragen aan het ophalen van mooie
herinneringen.
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In 2019 heeft het bestuur besloten bij te dragen aan de volgende twee nieuwe projecten:
 Beleef TV
In het GHZ worden steeds meer oudere mensen verzorgd. De Beleef TV prikkelt, activeert en
zorgt voor veel plezier bij ouderen, met en zonder tekenen van dementie. Het is een groot
touchscreen waar mensen aan kunnen zitten of staan: de tafel is namelijk in hoogte verstelbaar.
Het scherm reageert op aanraking en werkt heel intuïtief. Het stimuleert fysieke beweging, sociale
interactie en cognitieve actie. Patiënten die weinig reactie geven op het personeel, zie je
veranderen in hun houding en respons. De software in de Beleef TV biedt een breed pakket aan
interactieve spelletjes. Deze spellen kunnen mensen spelen met onze pedagogisch medewerkers,
maar ook met elkaar. De muziek, foto’s en video’s zijn een feest der herkenning voor ouderen.
De kosten voor de Beleef TV bedragen incl. BTW en garantie € 7.700,-



Opbaarmeubeltje voor baby’s die voor of tijdens de bevalling overlijden
In het GHZ wordt gewerkt volgens de visie van gezinsgerichte zorg, wat betekent dat het
gehele gezin centraal staat in de zorgverlening rondom de geboorte. Een van de kenmerken
hiervan is dat moeder en kind na de bevalling niet worden gescheiden, ook niet wanneer een
van de twee extra zorg nodig heeft. Graag wil het GHZ dit concept ook toepassen als een
kindje tijdens of vlak na de geboorte overlijdt. Met dit opbaarmeubeltje kan het gezin van
vroeggeboren en voldragen overleden kindjes zo lang en zo dicht mogelijk bij elkaar blijven.
Dat helpt bij het afscheid nemen. In het opbaarmeubeltje is ook ruimte gemaakt voor wat
persoonlijke spulletjes, zoals een knuffel of foto.
Naast reguliere opbaring is met het nieuwe meubeltje ook wateropbaring mogelijk.
Wateropbaring is een methode waarbij het vroeggeboren overleden kindje langer en mooier
bewaard kan blijven door het kindje in een thermo-acrylaat bakje in water te leggen. Het
speciaal geïntegreerde koelplaatje van het meubel zorgt ervoor dat het water op de juiste
temperatuur blijft en het kindje er mooi blijft uitzien.
Bij reguliere opbaring wordt het meubel opgemaakt als een bedje en zorgt het koelplaatje er
ook voor dat het kindje de juiste temperatuur behoudt. Dat is van groot belang, omdat ouders
het kindje vaak ook thuis nog willen opbaren.
Welkom heten en afscheid nemen, het
ligt zo dicht bij elkaar. We hopen zo een
bijdrage te kunnen leveren aan een
passend afscheid. Dat kun je maar één
keer goed doen.
De kosten voor het meubeltje zijn
geraamd op € 900,- incl. BTW.
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Financieel resultaat 2019
Over 2019 is een voordelig resultaat van € 6.353,48 gerealiseerd dat is toegevoegd aan de Algemene
Reserve. Voor een gedetailleerde analyse van het resultaat over 2019 wordt verwezen naar de
toelichtingen op de staat van baten en lasten over 2019.
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BALANS PER 31 DECEMBER
(na resultaatsbestemming)

ACTIVA

2 0 19
€

2 0 18
€

€

€

VASTE ACTIVA
FINANCIELE VASTE ACTIVA
Beleggingen

277.693

264.532

Verstrekte geldleningen

190.000

220.000
467.693

484.532

467.693

484.532

4.263

4.944

LIQUIDE MIDDELEN

785.911

765.350

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

790.174

770.294

1.257.867

1.254.826

TOTAAL VASTE ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
VORDERINGEN

TOTAAL ACTIVA
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PASSIVA

2 0 19
€

2 0 18
€

€

€

EIGEN VERMOGEN
Stichtingskapitaal
Niet-uitkeerbaar vermogen
Algemene reserve

45

45

208.694

208.694

1.033.769

1.017.416

KORTLOPENDE SCHULDEN

TOTAAL PASSIVA
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1.242.508

1.226.155

15.359

18.671

1.257.867

1.244.826

Gouda
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Begroting

Realisatie

Realisatie

2 0 19

2 0 19

2 0 18

€

€

€

€

€

€

BATEN
Rente lening u/g
Rente uitgezette middelen
Ongerealiseerd res. beleggingen

8.200

8.510

9.516

375

177

446

5.000

13.161

13.944

13.575

21.848

23.906

LASTEN
Schenkingen
Algemene kosten

RESULTAAT

20.000

7.120

26.752

8.800

8.375

11.368

28.800

15.495

38.120

-15.225

6.353

-14.214

Het voordelig resultaat over 2019 ad € 6.353,48 is ten gunste van de Algemene Reserve gebracht.
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TOELICHTING

1. ANBI
De stichting Het van Iterson Ziekenhuis te Gouda, KvK nr. 41172509 is aangemerkt als een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) op basis van artikel 6.33 Wet Inkomstenbelasting
2001.
2.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN DE ACTIVA EN PASSIVA

2.1 ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de door de stichting gekozen en
beschreven grondslagen waarbij zoveel als mogelijk aansluiting wordt gezocht bij Richtlijn C1
Kleine organisaties zonder winststreven.
De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Het resultaat
wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en
lasten. De lasten worden gewaardeerd tegen historische kostprijs.

2.2 FINANCIELE VASTE ACTIVA
KAPITAALBELANGEN
Kapitaalbelangen worden gewaardeerd tegen de betaalde kostprijs
LENINGEN U/G
Leningen u/g worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, inclusief eventueel
noodzakelijk geachte voorzieningen.
EFFECTEN
De effecten worden gewaardeerd tegen de beurswaarde per balansdatum. De gerealiseerde
en ongerealiseerde koersverschillen worden toegerekend aan het resultaat over het
verslagjaar.

2.3 VORDERINGEN
Vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs (=nominale waarde).
De looptijd van de vorderingen is korter dan een jaar.
Waar nodig zijn voorzieningen voor oninbaarheid gevormd.

2.4 LIQUIDE MIDDELEN
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

2.5 SCHULDEN
Schulden worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs (=nominale waarde).
De looptijd van de kortlopende schulden is korter dan een jaar.

2.6 SCHENKINGEN
Ontvangen schenkingen worden als bate verantwoord in het jaar waarin zij ontvangen worden;
betaalde schenkingen worden verantwoord in het verslagjaar indien het bestuursbesluit heeft
plaatsgevonden en in het verslagjaar een schriftelijke toezegging aan de ontvangende partij
heeft plaatsgevonden.
3.

11

FISCALE POSITIE

De Stichting is niet omzetbelastingplichtig. Voorts is de Stichting vrijgesteld van
Vennootschapsbelasting.
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TOELICHTING OP DE BALANS

BELEGGINGEN
Antaurus Europe Fund:
Intrinsieke waarde 1 januari
Aankopen/verkopen in het boekjaar
Waardemutatie in het boekjaar
Intrinsieke waarde 31 december

2019

2018

264.532
0
13.161
277.693

250.588
0
13.944
264.532

Ter belegging van laag renderende liquiditeiten wordt vanaf juli 2017 deelgenomen in het Antaurus
Europe Fund. De deelname bedraagt 1.133,6272 participaties met een aankoopwaarde van € 249.500
en wordt in de balans tegen de beurswaarde opgenomen.
De beurswaarde op 31 december 2019 bedraagt € 277.693,32; de waarde toename over 2019
bedraagt € 13.161,41 en is in de rekening van baten en lasten verantwoord als ongerealiseerd
resultaat.
De belegging is gericht op het genereren van een rendement op langere termijn. De
beleggingshorizon is in dit verband > 5 jaar.

VERSTREKTE GELDLENINGEN
Stichting Gezondheidscentrum Westergouwe:
Stand per 1 januari
Verstrekkingen in het boekjaar
Aflossingen in het boekjaar
Stand per 31 december

2019

2018

220.000
0
30.000
190.000

250.000
0
30.000
220.000

In 2017 is een geldlening verstrekt aan de Stichting Gezondheidscentrum Westergouwe. De lening
heeft een looptijd van ruim 7 jaar en dient uiterlijk 31 december 2023 te zijn afgelost. De jaarlijkse
aflossingen zijn variabel met een minimum van € 30.000 per jaar. Het rentepercentage over de gehele
looptijd van de lening bedraagt 4%.

VORDERINGEN
Rente verstrekte geldlening
Rente banktegoeden
Totaal

2019
4.087
176
4.263

2018
4.498
446
4.944

Betreft de per 31 december 2019 te ontvangen rente 2019 over de verstrekte geldlening aan Stichting
Gezondheidscentrum Westergouwe en over de tegoeden op de uitzettingen bij Rabobank en
ABNAMRO.
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LIQUIDE MIDDELEN
Kas
Rabobank, Rekening-courant
Rabobank, Bedrijfsspaarrekening
ABNAMRO, Rekening Courant
ABN AMRO, Vermogensspaarrekening
Totaal

2019

2018

20
379
333.000
1.512
451.000
785.911

0
623
294.000
727
470.000
765.350

Behoeft geen nadere toelichting.

STICHTINGSKAPITAAL EN NIET-UITKEERBAAR VERMOGEN
2019
Stichtingskapitaal
Niet uitkeerbaar vermogen
Totaal

45
208.694
208.739

2018
45
208.694
208.739

Het Niet uitkeerbaar vermogen is een bestemmingsfonds. Dit vermogen is verkregen uit de
nalatenschap van mevrouw J.A. van Iterson, die op 15 november 1905 door de gemeenteraad van
Gouda is aanvaard onder gestelde testamentaire voorwaarden. Deze voorwaarden bepalen onder
andere dat dit vermogen niet uitkeerbaar is maar dat de vruchten er van mogen worden aangewend
zoals in de statuten van de stichting is bepaald. Het bestuur heeft in 1994 de omvang van het Niet
uitkeerbaar vermogen herleid op basis van beschikbaar historisch materiaal en vervolgens vastgesteld
op HFL 460.000 ofwel € 208.739; dit is dus inclusief het stichtingskapitaal.

ALGEMENE RESERVE
Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december

2019
1.027.416
6.353
1.033.769

2018
1.041.630
- 14.214
1.027.416

De algemene reserve is ontstaan uit:
 de resultaten tot en met 2019 van het vruchtgebruik van de nalatenschap van 1905
 de verkoop van het pand Van Iterson ziekenhuis in 1970
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KORTLOPENDE SCHULDEN
Accountantskosten
Verplichting Beleef TV GHZ
Verplichting opbaarmeubeltje
Verplichting foto’s IC-afdeling
Verplichting koffiekamer Oncologie
Verplichting Beter Boek
Diversen
Totaal

2019
6.697
7.700
900
0
0
0
62
15.359

2018
6.534
0
0
9.000
2.000
1.088
49
18.671

De accountantskosten betreffen de overeengekomen vergoeding van de controle over 2019 en
worden in 2020 voldaan.
In de vergadering van 27 september 2019 heeft het bestuur besloten tot schenkingen aan:
- het project “Beleeft TV”
- het project “Opbaarmeubeltje voor baby’s die voor of tijdens de bevalling overlijden”
Deze voorgenomen schenkingen zijn als verplichting in de jaarrekening 2019 verantwoord en
zullen naar verwachting in 2020 tot betaling leiden.
Het bedrag van € 62 aan diversen betreft bankkosten 4 e kwartaal 2019 die in januari 2020 zijn
afgewikkeld.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
BATEN
RENTE VERSTREKTE GELDLENING
Begroting
2019
Rente verstrekte geldlening Gezondheidscentrum
Westergouwe
Totaal

8.200
8.200

Realisatie
2019
8.510
8.510

Realisatie
2018
9.516
9.516

In 2017 is een geldlening verstrekt aan de Stichting Gezondheidscentrum Westergouwe. Het
rentepercentage over de gehele looptijd van de lening bedraagt 4%. De in 2019 verantwoorde
rentebaten betreffen 4% over het uitstaande saldo op basis van actual/360. Deze zijn hoger dan
begroot als gevolg van een verlate aflossing van de contractueel overeengekomen per aflossing op
1 juli 2019.

RENTE LIQUIDE MIDDELEN

Rente uitzetting op Rabo Bedrijfsspaarrekening
Rente uitzetting op ABNAMRO Vermogensrekening
Totaal

Begroting
2019
25
350
375

Realisatie
2019
31
146
177

Realisatie
2018
30
416
446

Betreft nog te ontvangen rente 2019 van de bij Rabobank uitgezette middelen op de
bedrijfsspaarrekening, deze rente is in januari 2020 ontvangen en de nog te ontvangen rente op de
ABNAMRO vermogensrekening over 2019; ook deze is in januari 2020 ontvangen.

ONGEREALISEERD RESULTAAT BELEGGINGEN
Begroting
2019
Deelname in Auntaurus Europe Fund:
Waarde 1 januari 2018 (2017 = bij start deelname)
Waarde 31 december
Ongerealiseerd resultaat

265.000
270.000
5.000

Realisatie
2019
264.532
277.693
13.161

Realisatie
2018
250.588
264.532
13.944

Op 31 december 2019 bedraagt de beurswaarde van de 1.133,6272 participaties € 277.693,32
De over 2019 ongerealiseerde koerswinst bedraagt € 13.161,41 en is ten gunste van het resultaat
2019 gebracht. Het rendement over de deelname bedraagt over 2019 4,98%.
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LASTEN
SCHENKINGEN

GHZ: Beleef TV
GHZ: opbaarmeubeltje
GHZ: Koffiekamer Oncologie
GHZ: Foto’s IC-afdeling
GHZ: Pendelbus
GHZ: Beter Boek
GHZ: IC patio
Totaal

Begroting
2019
P.M.
P,M.
P.M.
P.M.
P.M.
P.M.
P.M.
20.000

Realisatie
2019
7.700
900
-177
-1.303
0
0
0
7.120

Realisatie
2018
0
0
2.000
9.000
8.861
1.088
5.803
26.752

In de vergadering van 27 september 2019 heeft het bestuur besloten tot schenkingen aan:
- het project “Beleeft TV”
- het project “Opbaarmeubeltje voor baby’s die voor of tijdens de bevalling overlijden”
Deze voorgenomen schenkingen zullen naar verwachting plaatsvinden in 2020 en zijn als verplichting
en dus als lasten in de jaarrekening 2019 verantwoord.
In 2019 is een bijdrage gedaan aan de aanpassing van de koffiekamer van de afdeling Oncologie en
aan het voorzien van natuurfoto’s van de IC-afdeling.
De besluiten hiertoe waren reeds in 2018 genomen vandaar dat bij de jaarrekening 2018
verplichtingen waren opgenomen. De in 2019 verantwoorde credit-bedragen betreffen het verschil
tussen de verplichting per 31 december 2018 en de uiteindelijk werkelijke bijdragen die in 2019 zijn
voldaan.

Koffiekamer Oncologie.
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ALGEMENE KOSTEN

Administratie- en accountantskosten
Ontwikkeling website en kosten hosting
Diverse kosten in verband met benoeming bestuursleden
Drukken jaarrekening
Bankkosten
Advisering A.V.G.
Aanpassen statuten
Totaal

Begroting
2019

Realisatie
2019

Realisatie
2018

6.800
800
250
475
475
0
0
8.800

6.988
488
0
475
424
0
0
8.375

6.641
794
0
774
408
466
2.285
11.368

De administratie- en accountantskosten bedragen in totaal € 6.988 en worden als volgt toegelicht:
De accountantskosten over 2019 bedragen € 6.697, hebben betrekking op de controle van de
jaarrekening 2019 en zullen in 2020 worden betaald.
De administratiekosten ad € 292 betreffen printercartridges en het verhelpen van een storing aan de
PC waar de financiële administratie op draait.
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OVERIGE GEGEVENS

BEZOLDIGING
De bestuursleden van de stichting genieten als zodanig geen bezoldiging.

BESTEMMING RESULTAAT
Het voordelig resultaat over 2019 bedraagt € 6.353,48 en is toegevoegd aan de Algemene Reserve.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Na balansdatum hebben geen gebeurtenissen plaatsgevonden met belangrijke financiële gevolgen.

.

Gouda, 30 juni 2020

Voor akkoord:
S. de Jong
Voorzitter

H.T.A. de Jong
Penningmeester

…………………………

…………………………
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CONTROLEVERKLARING
De accountantscontrole over het boekjaar 2019 en de jaarrekening 2019 vindt plaats in september
2020.
De controleverklaring zal na ontvangst aan deze jaarrekening 2019 worden toegevoegd.
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