BESTUURSVERSLAG STICHTING VRIENDEN VAN HANDICART 2019
Bij notariële akte d.d. 30.01.2019 zijn de statuten van de stichting gewijzigd
1. De stichting heeft tot doel:
Het bevorderen van de doelstelling en het ondersteunen van het werk van de statutair te
Utrechtse Heuvelrug gevestigde stichting: Stichting Handicart of haar rechtsopvolger.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer het verlenen van materiële steun aan
Stichting Handicart, zoals het aantrekken, beheren en verstrekken van giften, kredieten,
leningen en andere financiële middelen alsmede het verwerven van donaties, giften en
dergelijke ten behoeve van Stichting Handicart en voorts al datgene te doen wat rechtstreeks
of zijdelings met dit doel verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles genomen in de
ruimste zin des woords.
De stichting beoogt niet naar winst te streven. De stichting heeft geen personeel in dienst.
Missie
Stichting Vrienden van Handicart is opgericht op 24 oktober 1997. De stichting wil daar waar nodig
het werk van Stichting Handicart of haar rechtsopvolger ondersteunen en promoten.
Doel van de stichting
Zoals opgenomen in artikel 2 van de statuten van de Stichting Vrienden van Handicart heeft de
stichting tot doel bevorderen van de doelstelling en het ondersteunen van het werk van de statutair
te Utrechtse Heuvelrug gevestigde stichting: Stichting Handicart of haar rechtsopvolger.
Stichtingsbestuur en directie
In 2019 bestond het bestuur uit de volgende personen:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris tot 01.04.2019
Lid vanaf 04.02.2019
Lid
Lid
Lid
Lid
Directie is gevoerd door

T.M. Witteveen
H.H. Claus
J.I.H.M. Elsenburg
G.T. te Braak
W. de Bruijn
Th.M.J.G.E. Schreinemacher
H.Y. Wijkstra
W.P. Zelsmann
Th.D. Stenfert Kroese

Vestigingsplaats
De stichting is sinds 19 april 2018 statutair gevestigd in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
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Bestemming exploitatieresultaat 2019
In de bestuursvergadering, te houden op 11 juni 2020, zal de jaarrekening over 2019 worden
vastgesteld. Het exploitatieoverschot over 2019 bedraagt € 192.105. Voorgesteld zal worden dit
bedrag toe te voegen aan de overige reserves.
Begroting
Gelet op de beperkte functie die door het bestuur van de stichting aan de begroting wordt toegekend,
wordt het opnemen van de begroting in de staat van baten en lasten niet zinvol geacht. Op grond
hiervan is een begroting en toelichting hierop achterwege gelaten.
Algemeen
In 2019 bestond Stichting Vrienden van Handicart 22 jaar. Stichting Vrienden van Handicart is actief in
fondsenwerving. In de huidige tijd en in de huidige maatschappij is geven aan goede doelen niet meer
vanzelfsprekend. Mensen willen terecht weten wat er met het geld gedaan wordt en waar het geld
blijft. Met actuele voorlichting worden de donateurs waar mogelijk op de hoogte gehouden van de
activiteiten van de stichting.
Bestuur
In de bestuursvergadering van 30 januari 2019 zijn de statuten aangepast. Deze wijziging betreft de
benoeming en de duur van de benoeming van bestuursleden.
Op advies van de accountant is aan de Belastingdienst gevraagd of zij Stichting Handicart en Stichting
Vrienden van Handicart wil aanmerken als fiscale eenheid. Dit verzoek is mede ingediend om de
administratie van beide stichtingen te vereenvoudigen. Dit verzoek is in eerste instantie afgewezen.
Tegen deze afwijzing is Stichting Vrienden van Handicart in beroep gegaan. Op vrijdag 31 mei 2020
ontving de stichting bericht dat de behandelaar het verzoek alsnog heeft toegewezen en dat Stichting
Vrienden van Handicart en Stichting Handicart door de Belastingdienst gezien worden als BTW- fiscale
eenheid. Dit betekent dat op basis van het ingediende bezwaarschrift er een teruggave van betaalde
BTW over de jaren 2013 – 2017 zal volgen van € 60.898. De Belastingdienst dient nog een uitspraak te
doen over het bezwaarschrift dat is ingediend voor het jaar 2018 ad € 13.205. Zij zijn op dit moment
aan het beoordelen of er een eventuele aftrekbeperking aanwezig is.
Jaarrekening Stichting Vrienden van Handicart 2019
In 2019 was het bedrijfsresultaat positief dit bedroeg € 16.554. Dit is een verbetering ten opzichte
van het resultaat in 2018 met € 79.596.
In 2019 was er enerzijds een toename van de baten in vergelijking tot 2018 met € 168.397 en
anderzijds een stijging van de lasten met € 88.801. Deze lastenstijging is bijna geheel toe te schrijven
aan een hoger bedrag dat is besteed aan de doelstelling.
Doordat de waarde van de belegging t.o.v. 2018 toenam met € 175.398 en de belastingvordering die
is toegekend van € 60.898 bedraagt het nettoresultaat in 2019 € 192.105 (2018: - € 97.980). Zonder
de waardestijging van de beleggingsportefeuille en het toekennen van de belastingvordering zou het
nettoresultaat negatief zijn geweest.
Baten
De toename van de baten is het gevolg van een stijging van inkomsten uit donaties, schenkingen en
de belastingvordering (+ € 189.986) en een afname van de toernooiopbrengsten (- € 21.250).
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Lasten
De lasten namen toe. Dit is geheel toe te schrijven aan een hogere besteding aan de doelstelling naar
€ 1.114.325 een toename van € 94.855 ten opzichte van 2018. De overige kosten vielen € 6.054 lager
uit ten opzichte van 2018 en bedroegen in 2019 in totaal € 161.209.
Beleggingen
In 2017 is een beleggingsstatuut opgesteld. Hierin wordt het besluit vastgelegd dat Stichting Vrienden
het deel van het vermogen dat is bestemd voor investeringen op langere termijn kan gaan beleggen.
Het gekozen beleggingsprofiel is neutraal. Hierbij werd het maximaal te beleggen bedrag vastgesteld
op één miljoen euro.
In 2018 is aan een particuliere vermogensbeheerder de opdracht gegeven dit bedrag te beleggen
volgens het daarvoor opgestelde beleggingsstatuut. De belegging is ondergebracht bij BinckBank N.V.
Donaties
De ingezette acties om de geconstateerde daling van het aantal donaties een halt toe te roepen
hebben de laatste vier jaar hun resultaat afgeworpen.

Aantal donaties 2006 - 2019
Er is de laatste vier jaar een eind gekomen aan de trend dat het aantal donaties sinds 2013 gestaag
afnam.
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Het totaalbedrag aan donaties en schenkingen bedroeg in 2019 € 1.104.261 dat is een forse toename
vergeleken met 2018 toen de opbrengst € 975.173 bedroeg.

Ontvangsten donatie 2006 - 2019
In dit overzicht is te zien dat de ontvangsten uit donaties de laatste jaren toenemen.
Schenkingen
In de jaarrekening wordt het bedrag dat aan schenkingen is ontvangen samen genoemd met de
donaties. Het is zeker vermeldingswaardig dat in 2019 enkele bijzondere schenkingen zijn ontvangen.
De meest in het oog springende schenking ontving Stichting Vrienden van Handicart van een lid van
de Amsterdamse Golf Club. Deze schenking bedroeg maar liefst € 10.000. Hierdoor werd het mogelijk
dat er op de Amsterdamse Golf Club in één keer twee extra Handicarts geplaatst konden worden.
Steeds meer golfverenigingen steunen Stichting Handicart door jaarlijks een schenking te doen. Met
deze schenking maken zij het mogelijk dat er op hun golfbaan meer karren kunnen rijden. In het oog
springen de schenkingen van De Turfvaert (€ 3.000), Prise d’Eau (€ 2.932), ‘t Sybrook (€ 2.617),
Rosendaelsche (€ 2.493), Nunspeetse (€ 2.050) en Nijmeegse (€2.000).
Toernooiopbrengsten
Mogelijk door het slechtere weer in 2019 nam de opbrengst uit de toernooien in 2019 af. De totale
opbrengst in 2019 bedroeg € 114.670 (2018: € 135.920).
Diversen
In 2019 zijn vernieuwingen aan de website in gebruik genomen. Daarmee is het proces van een pas
aanvragen en het doen van een donatie via de website aangepast. Er is via een API een directe
koppeling met Salesforce. Hierdoor vindt er optimale uitwisseling plaats van de gegevens die via de
website worden ingevoerd.
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Impact van de corona crisis op Stichting Handicart
De uitbraak van het coronavirus heeft direct invloed op Stichting Vrienden van Handicart. Direct na de
aankondiging van de beheersmaatregelen moest de stichting besluiten de jaarlijkse wedstrijden die
gehouden worden ten bate van Stichting Handicart op een laag pitje te zetten.
Besloten is de regiofinales en de landelijke finale in 2020 niet te organiseren. In 2019 bedroeg de
opbrengst € 114.670. Hier tegenover zullen er voor het organiseren van de regiofinales en de
landelijke finale geen kosten worden gemaakt.
Vanaf de afkondiging van de maatregelen is er lange tijd niet gespeeld op de Nederlandse golfbanen.
Hierdoor hebben de Handicarts lange tijd stilgestaan. Naar verwachting zullen de baten uit de
gebruiksvergoedingen die worden verkregen door Stichting Handicart voor het gebruik van de
Handicarts in 2020 lager uitvallen.
Stichting Vrienden van Handicart is opgericht om Stichting Handicart te ondersteunen. Naar
verwachting zal de schenking die Stichting Vrienden van Handicart jaarlijks doet moeten toenemen
om de exploitatie van de stichting kostendekkend te houden.
Stichting Vrienden van Handicart heeft voldoende liquide middelen om haar steun de komende jaren
voort te zetten.
Er is gezien de huidige situatie geen sprake van gerede twijfel of ernstige onzekerheid over het
voortbestaan van Stichting Vrienden van Handicart.

7

8

