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Aan het bestuur van
Stichting 't Praethuys
Westerweg 50
1815 DG Alkmaar
Geacht bestuur,

Samenstellingsverklaring van de accountant
De jaarrekening van Stichting 't Praethuys te Alkmaar is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten
en lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
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. 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 zijn wij door het lezen van de
jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van
Stichting 't Praethuys. 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 jaarrekening.
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.
Alkmaar, 27 juni 2022
De Hooge Waerder

J.J. Wagenaar
Accountant-Administratieconsulent
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Algemeen
Doelstelling
Het doel van Stichting 't Praethuys is om mensen met kanker en hun naasten ondersteuning te bieden,
e.e.a. in de ruimste zin des woords.
Inrichtingseisen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine
ondernemingen hoofdstuk C2 kleine organisaties zonder winststreven (RJk C2).
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs.
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Resultaten
Bespreking van de resultaten
€

Werkelijk
2021
%

Prognose
2021
€
%

€

Werkelijk
2020
%

Baten

144.067

100,0

86.500

100,0

190.846

100,0

Besteed aan doelstelling
Wervingskosten
Kosten beheer en
administratie

134.911
3.920

93,6
2,7

143.812
7.529

166,3
8,7

125.698
3.880

65,9
2,0

40.833

28,3

41.624

48,1

40.918

21,4

Som der bedrijfslasten

179.664

124,6

192.965

223,1

170.496

89,3

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

(35.597)
(478)

(24,6)
(0,3)

(106.465) (123,1)
-

20.350
61

10,7
-

Netto resultaat

(36.075)

(24,9)

(106.465) (123,1)

20.411

10,7
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Financiële positie
Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling
van de balans per 31 december 2021 in verkorte vorm met de vergelijkende cijfers.
Financiële structuur
€
Activa
Materiële vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen

Passiva
Stichtingsvermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden

31-12-2021
%

€

31-12-2020
%

70.280
3.458
404.026

14,7
0,7
84,6

78.095
6.414
423.344

15,4
1,2
83,4

477.764

100,0

507.853

100,0

439.151
26.629
11.984

91,9
5,6
2,5

475.226
22.629
9.998

93,6
4,5
1,9

477.764

100,0

507.853

100,0
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Bestuursverslag
Algemene informatie
Inleiding
Op 6 december 2002 is de Stichting ’t Praethuys opgericht met als doel: het opzetten van een
(inloop)huis om steun te bieden aan mensen met kanker en hun naasten. Inmiddels weten veel gasten
onze organisatie te vinden, hoewel het noodzakelijk blijft om de drempel zo laag mogelijk te houden.
Onze missie is dat ’t Praethuys door gasten en hulpverleners wordt herkend en erkend als
ontmoetingsplaats voor mensen die geraakt zijn door kanker: dus voor patiënten zelf maar zeker ook
voor hun naasten. Wij willen het aantal mensen dat gebruik maakt van ‘t Praethuys op zijn minst
stabiliseren en de vrijwilligersparticipatie bestendigen. Dat betekent dat het aantal vrijwilligers stabiel
moet blijven.
Door alle maatregelen die genomen zijn om de Corona epidemie in te dammen zijn veel activiteiten in
ons huis in het vroege voorjaar en op het eind van 2021 beperkt geweest. In de afgelopen zomer en het
vroege najaar was het huis weer ouderwets open.
Bestuur (onbezoldigd)
In 2021 vond een aanvulling plaats in de bestuurssamenstelling: Willem Moolenaar. Hij is een recent
gepensioneerde maag-darm-lever arts in het NWZ. Eind 2021 bestond het bestuur uit:
Kees van Straaten, voorzitter
-Machiel Baaijens, secretaris
-Jaap Hoogland, penningmeester
-Els de Boer, bestuurslid
-Peter Visser, bestuurslid
-Willem Moolenaar, bestuurslid
Coördinator (bezoldigd)
Sinds augustus 2017 was de coördinator van ’t Praethuys actief. Begin 2020 raakte zij helaas
arbeidsongeschikt. Er leek goede kans op herstel maar dat is toch niet uitgekomen. Begin mei 2021 is er
een interim coördinator aangesteld, voor 28 uur per week.
Ondersteunende medewerkers (bezoldigd)
De bureaumedewerkster heeft een dienstverband van 16 uur per week.
Aan ons huis is een rouwtherapeut verbonden (vooral voor kinderen en jongeren) gedurende 2 uur per
week; zij doet dit naast haar werk als vrijwilliger.
Vrijwilligers
Het fundament van ons huis wordt bepaald door onze vrijwilligers, ongeveer 70 in aantal, enthousiast en
deskundig. 9 Vrijwilligers stopten in 2021 met hun activiteiten voor ons huis, na vaak vele jaren trouwe
inzet. Gelukkig mochten we ook weer 14 nieuwe vrijwilligers verwelkomen.
De vrijwilligers en de ondersteunde medewerkers worden begeleid en gecoacht door de coördinator. De
intervisiebijeenkomsten, op professionele wijze begeleid door een vrijwilliger, zijn weer gestart.
Opleiding en scholing van (nieuwe) vrijwilligers worden verzorgd door de IPSO (=Instellingen PsychoSociale Oncologie) onze overkoepelende belangenvereniging. De training van de nieuwe vrijwilligers
gebeurt op basis van training on the job. Nieuwe vrijwilligers worden gekoppeld aan een ervaren
vrijwilliger en zo wegwijs gemaakt binnen onze organisatie.
Er is een herstart gemaakt met het thema “Mijn Positieve Gezondheid”. Zes vrijwilligers hebben deze
cursus, die goeddeels digitaal plaats vond, beëindigd. Vijf andere vrijwilligers zijn nog gaande. Na het
afronden van de tweede groep zullen we het gedachtengoed van Mijn Positieve Gezondheid gaan
implementeren binnen ’t Praethuys.
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Ons huis
Wij zijn blij met de bestaande huurregeling. Er vond in 2021 beperkt regulier onderhoud plaats op kosten
van ’t Praethuys, zoals afgesproken met de eigenaren.
Gasten
In 2021 waren er 1394 contactmomenten met gasten en ons huis. Dit aantal is duidelijk lager dan
voorgaande jaren (2018: 3137; 2019: 3545; 2020: 1790) doordat ons huis perioden -voor een deelgesloten was. De inloopfunctie is de basis van het bestaan van het huis en vormt in wezen de ingang tot
alle activiteiten en groepen: informatie, ontspanning, lotgenotencontact, etc. Door de Corona is spontane
inloop van gasten niet veilig. Iedere gast was en is welkom na telefonische afspraak waarna op zeer
korte termijn een eerste ontvangst door een gastheer/vrouw gerealiseerd kan worden.
In dat kennismakingsgesprek kan de hulpvraag geëvalueerd worden, kan gewezen worden op alle
mogelijkheden en activiteiten die ons huis te bieden heeft en samen met de gast besloten worden hoe
het beste hulp geboden wordt.
2021 was het eerste jaar dat we de registratie van onze gasten volledig hebben gedigitaliseerd. We
hebben nu een duidelijker inzicht in data en kunnen hier gericht op sturen en actie ondernemen.
Activiteiten
In 2021 zijn het Creatief atelier en Yoga lessen toegevoegd. De schoonheidsverzorging is tijdelijk gestopt
na vertrek van de desbetreffende vrijwilliger. Deze activiteit is begin 2022 hervat. De Speksteen groep is
beëindigd.
Er is een nieuwe activiteit bij gekomen: “Onder woorden”: in een kleine en veilige groep worden gasten
geleerd hun emoties aan papier toe te vertrouwen.
Er zijn concrete afspraken gemaakt om in 2022 een Mindfulness cursus te starten onder de professionele
leiding van psychologen.
De volgende activiteiten zijn nu beschikbaar:
Inloop
Algemeen
* Inloopfunctie Alkmaar, Westerweg 50, acht dagdelen per week. Nu bijna geheel op afspraak!
* Inloopfunctie Heerhugowaard in praktijk Ann Taveirne, twee dagdelen per maand
Jeugd en jongvolwassenen
* Pardoes
* Talk2together
* Jong en kanker
Lotgenotengroepen
* Borstkanker
* Prostaatkanker
* Leven met uitzaaiingen
* Nabestaanden
* Wandelen voor nabestaanden
Informatie
* Themamiddagen
* Lezingen
Ontspanning
* Zingen voor plezier
* Yoga
* Massage
* Schoonheidsverzorging
* Hand- en voetverzorging
* Klankschalenreizen
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Creatief
* Creatief atelier
* Tekenen/zentangle
* Heart-pillow
* Onder woorden
Professionals
Psychologe
Al langer houdt een psychologe spreekuren in ons huis. Zij is eerstelijns-psycholoog en heeft zich
gespecialiseerd in de begeleiding van patiënten en naasten met problemen rondom kanker.
Psychosociaal therapeute
Sinds 2021 is een psychloge/psychosociaal therapeute beschikbaar voor onze gasten. Zij praat met
gasten over acceptatie, veerkracht, zingeving en het stuur weer in handen nemen en/of het werk weer
oppakken.
Rouwtherapeute/ jongeren coördinator
Al langer is er jeugd coördinator in ons huis actief. Zij begeleidt met anderen de groepen Pardoes en
Talk2gether. Zij is ook rouwtherapeut. In voorkomende gevallen ziet zij ook kinderen op individuele
basis.
Geestelijke verzorgers
Sinds eind 2020 bestaat ook de mogelijkheid om één op één gesprekken in ’t Praethuys met een
geestelijk verzorger vanuit het Centrum voor Levensvragen. Daar zijn gasten welkom met vragen zoals
“Waarom overkomt mij dit?; Wat is echt belangrijk in mijn leven?; Hoe ga ik om met mijn ziekte, mijn
behandeling of omgaan met het levenseinde?
Diëtiste
Vanaf 2021 houdt een diëtiste, gespecialiseerd in de begeleiding van oncologie patiënten, spreekuur in
ons huis.
Digitalisering
Het computersysteem werkt naar behoren. Dagelijkse, relatief kleine problemen, worden opgelost door
een betrokken deskundige ICT-er.
Voor het inroosteren van de werkzaamheden van vrijwilligers wordt gebruik gemaakt van TOP-rooster,
een extern ingehuurd programma.
In 2021 zijn alle activiteiten van ons huis geregistreerd middels het IPSO registratiesysteem.
Hiermee wordt het voor ons huis inzichtelijker waar alle gasten gebruik van maken. Het is voor ons huis
duidelijker uit welke gemeenten onze gasten komen.
Ook is het ook makkelijker om de gevraagde jaarlijkse gegevens op een uniforme, anonieme, wijze aan
te leveren aan IPSO. IPSO op hun beurt kunnen hiermee aan overheden en ziektekostenverzekeraars op
een transparante wijze zichtbaar maken wat inloophuizen zoal verrichten.
Website, nieuwsbrieven, sociale media
De website is volledig ingericht en wordt regelmatig bijgehouden.
Er is in 2021 door de deskundigheid van de interim coördinator veel energie gestoken in het optuigen
van onze sociale media. Met deze moderne middelen is ons huis veel beter zichtbaar voor de
buitenwereld: een bereik van meer dan 2500. We zijn actief zichtbaar met bedrijfspagina’s op Facebook,
Instagram en Linkedin.
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De digitale nieuwsbrief is dit jaar 7 keer verstuurd naar 450 adressen.
Door omstandigheden is er geen papieren nieuwsbrief verschenen. Het voornemen is om dat in de
toekomst één keer per jaar te laten plaatsvinden.
Voor de actieve vrijwilligers verschijnt er ongeveer om de week een kort nieuwsbericht: “Keek op de
Week”.
Corona
Zoals in heel Nederland heeft de Corona pandemie het beleid bepaald in ’t Praethuys. Veel
bijeenkomsten zijn eerst een periode afgeschaald, niet doorgegaan, of op de langere baan geschoven.
Later zijn deze weer vol goede moed en met veel enthousiasme hervat. Groepsactiviteiten zijn
afhankelijk van de dan geldende maatregelen afgelast of in kleiner verband gehouden, steeds op een
veilige manier met de nodige hygiënische maatregelen.
Eén op één gesprekken met of gastvrouwen of professionals hebben zo goed als mogelijk wel doorgang
gevonden. Een QR-code check bij binnenkomst werd ingesteld.
Vrijwilligersbijeenkomsten -vijf keer per jaar- in ons huis konden geen doorgang vinden. Daar voor in de
plaats is er twee keer een overleg geweest in een extern gehuurde ruimte. De overige twee
bijeenkomsten vonden middels Zoom plaats middels een professioneel Zoom abonnement.
Evenementen, waarbij ons huis de begunstigde partij was, konden niet doorgaan. Dat waren o.a. de
Samenloop voor Hoop, de Wandel4daagse, het benefietdiner. Ondanks de afgelasting waren deze
organisaties toch in staat ons -met bescheidener bedragen- financieel te steunen. Het KWF heeft
besloten definitief te stoppen met steun middels Samenloop voor Hoop.
Wat kon nog wel doorgang vinden: een door de KWF opgestelde loterij die middels sociale media veel
aandacht kreeg: opbrengst ruim € 11.000,-. Één van onze gasten -hij verloor eerder zijn vrouw- is naar
Santiago de Compostella gewandeld en haalde hiermee € 2.700,- op voor ons huis. Eind mei 2021 werd
ons huis bezocht door Evelien van der Werff, IPSO ambassadrice. Al fietsend bezocht zij alle Centra om
aandacht te vragen voor huizen als de onze. Burgemeester Emiel Roemer wachtte haar bij de voordeur
op. Een evenement dat ons veel exposure opbracht in de lokale kranten.
Scholenproject
In april bezocht een klas van een middelbare school ons huis. De leerlingen werden geïnformeerd over
de mate van impact van een diagnose kanker. Deze bijeenkomst werd als waardevol ervaren.
In mei vond een soortgelijke bijeenkomst digitaal plaats.
In het najaar zijn diverse scholen aangeschreven met de vraag of zij belangstelling hebben voor
soortgelijke bijeenkomsten.
Naamswijziging
In het najaar is de ondertiteling van ons huis gewijzigd, geheel in lijn met het beleid van IPSO. De term
“ïnloophuis” verdwijnt en maakt plaats voor “Centrum voor leven met en na kanker”. Alle huizen in
Nederland passen zo hun naamgeving aan waardoor de herkenbaarheid voor gasten en derden
duidelijker wordt.
Wij heten dus voortaan “”t Praethuys, centrum voor leven met en na kanker”.
‘t Praethuys elders
De huiskamerbijeenkomst in de fysiotherapie & revalidatie praktijk van Ann Taveirne in Heerhugowaard
is opnieuw gestart met nieuwe vrijwilligers: 2x per maand.
In Burgerbrug was Wendy Borst net gestart met een inloop, één keer per maand in Oldskoel, culturele
ontmoetingsplek. Ook daar zijn de activiteiten afgeschaald. Jammer, aan het enthousiasme van Wendy
ligt het niet.
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Ziekenhuis
Eind 2018 heeft het KWF een onafhankelijk onderzoek laten verrichten door Sinzer waarbij er gekeken is
naar de meerwaarde van de hulp die geboden wordt door inloophuizen in Nederland. Daar bleek dat
85% van de bezoekers een verbetering meldde van mentaal welbevinden; 84% voelt zich óf meer
geïnformeerd, óf kan makkelijker met zijn ziekte omgaan, óf durft meer om hulp te vragen. Daarnaast
gaven de onderzochte mensen regelmatig aan dat zij eerder op de hoogte gesteld hadden willen worden
van het bestaan van een inloophuis.
Met deze informatie in het achterhoofd is in 2019 een samenwerking gestart met het NWZ: zoals al in
een tiental andere ziekenhuizen in Nederland succesvol geïmplementeerd, is toen ook een pilot -voor één
jaar- in het NWZ gestart. Onder leiding van een daartoe aangetrokken coördinator zijn tien vrijwilligers
geworven en geschoold. Deze waren vier dagdelen per week aanwezig op de afdeling radiotherapie en
de afdeling oncologie. Zij spraken aldaar de patiënten en/of naasten aan, op bescheiden en deskundige
wijze, met de vraag of er behoefte is aan psychosociale ondersteuning. Hiermee liet ons huis meer zijn
mogelijkheden zien.
In 2020 is door Corona deze activiteit gestopt: het ziekenhuis wilde begrijpelijk zo weinig mogelijk
bewegingen in huis.
In 2021 is overleg geweest naar de haalbaarheid en wenselijkheid van het hervatten van deze pilot. Het
ziekenhuispersoneel was daar niet aan toe. Hun hoofd was en is nog vol met Coronazorg. Mede
daardoor twijfelden zij ook aan de meerwaarde van ons project. Ons huis heeft een andere perceptie.
Tot slot was er geen enkele ruimte om vanuit het NWZ deze pilot financieel te ondersteunen.
Conclusie: ondanks het succes van de tijdelijke pilot staat dit project voorlopig geparkeerd. Het bestuur
heeft de wens e.e.a. weer op te pakken, zodra het weer kan.
Financiën
De balans en de staat van baten en lasten worden samengesteld overeenkomstig de richtlijn RJk C2
Kleine fondsenwervende organisaties.
Dit betekent onder meer voor de stichting dat giften, die zijn en worden ontvangen als
investeringsbijdragen, bij het eigen vermogen worden verantwoord in bestemmingsfondsen, welke
fondsen vervolgens vrijvallen overeenkomstig de afschrijvingstermijnen van de activa waarop zij zijn
verstrekt.
Het vermogen wordt onderverdeeld in een continuïteitsreserve, bestemmingsreserves,
bestemmingsfondsen en vrije reserves.
Voor specificaties van samenstelling en verloop van de diverse posten wordt verwezen naar de
jaarrekening 2021.
Het bestuur van Stichting ’t Praethuys prijst zich gelukkig over een dermate stevig stichtingsvermogen te
beschikken, dat dit als buffer kan dienen voor risico’s en gemaakte plannen binnen de doelstelling.
Voor 2021 voorzagen wij in ons jaarverslag 2020, mede ten gevolge van covid-19, een negatief
exploitatiesaldo van ruim € 106.000. Dat is uiteindelijk een negatief saldo van € 36.000 geworden. Dat
kwam omdat wederom uit onverwachte hoeken flinke bijdragen werden ontvangen en omdat onze
kosten, ook al door covid-19, lager zijn uitgepakt.
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BATEN EN LASTEN
Ingevolge de richtlijn C2 worden in de staat van baten en lasten de kosten onderverdeeld in bestedingen
aan de doelstellingen van de stichting, wervingskosten en kosten van beheer en administratie.
Van belang is nog dat verstrekkingen om niet en verleende kortingen, indien substantieel, enerzijds als
baten en anderzijds als lasten in de betreffende categorieën worden verantwoord.
Voor de diverse kosten van de stichting zijn verdeelsleutels geformuleerd, volgens welke toerekening
aan de drie voornoemde kostensoorten geschied.
Van het saldo van baten en lasten wordt vastgesteld hoe dat verdeeld dient te worden over de diverse
reserves en bestemmingsfondsen.
Voor specificaties van de diverse baten en lasten wordt verwezen naar de jaarrekening 2021.
OVERIGE INFORMATIE
Gehanteerde fondsenwervingsmethoden
Elk jaar is het weer een uitdaging om voldoende inkomsten te genereren. In 2021 was wat dat betreft, in
het bijzonder door covid-19, een moeilijk jaar. Het druk bezochte benefietdiner, dat sinds enige jaren
wordt georganiseerd en dat ons een flinke steun in de rug oplevert, kon, net als in 2020, geen doorgang
vinden. Maar toch waren er weer wat acties die welkome bijdragen opleverden.
En er was ook weer een aantal fondsen dat ons huis wilde begunstigen.
Er is extra zorg besteed aan het danken van “kleine donateurs”. Er is een sluitende werkwijze gaande
om donoren van het huis te bedanken.
Activiteiten waar de stichting begunstigde van is worden omarmd en waar mogelijk ook ondersteund
middels publicaties op website en social media.
Le Champion organiseert al jaren de wandelvierdaagse in en rondom Alkmaar. Zij hebben toegezegd om
ook in komende jaren ons huis te begunstigen. In 2021 ging het evenement niet door, net als in 2020,
desondanks ontvingen wij nog een mooi bedrag van hen.
Verhoudingen
In 2021 is ten opzichte van de ontvangen baten besteed aan de doelstelling 93,6% (2020: 65,9%), aan
wervingskosten 2,7% (2020: 2,0%) en aan kosten beheer en administratie 28,3% (2020: 21,4%).
Met het percentage wervingskosten t.o.v. de geworven baten ad 2,7% (2020: 2,0%) blijft ’t Praethuys
ruim binnen de door het CBF gehanteerde norm van een driejaars gemiddelde van maximaal 25%.
Informatie over de verwachte gang van zaken
Het bestuur is zich ervan bewust dat de werkdruk in ons huis een aandachtspunt is en moet blijven. Dat
betekent niet alleen dat gelet wordt op de inzet door de vrijwilligers maar ook op die van de
bureaumedewerkers. Dat zijn deels vrijwilligers, deels betaalde krachten.
De betaalde bureaumedewerker is per 1 april 2021 in vaste dienst gekomen voor 16 uur per week. De
coördinator is sinds 2020 ziek geweest en haar afwezigheid is zeer lang opgevangen door extra-inzet van
onze voorzitter. Structureel was dat geen houdbaar model, dus is per 1 mei 2021 een interimcoördinator voor 28 uur per week aangesteld. De coördinator is uiteindelijk niet in staat gebleken het
werk weer op te vatten en zij is begin 2022 uit dient gegaan. Het bestuur prijst zich gelukkig dat per 1
mei 2022 de interim-coördinator in vaste dienst is gekomen.
Binnen het bestuur is heel veel waardering uitgesproken naar de voorzitter voor zijn extra-inspanningen
in 2020 en 2021.
Het in 2019 gestarte project in het NWZ, locatie Alkmaar, waar door onze stichting psychosociale hulp
werd aangeboden aan de doelgroep, hebben wij ten gevolge van covid-19 per 1 augustus 2020 moeten
beëindigen. Van hervatting kon ook in 2021 nog geen sprake zijn. Het is echter ons stellige voornemen
om, zodra de omstandigheden het wel toelaten, het project te hervatten voor tenminste anderhalf jaar.
Vooralsnog is ook in de jaarrekening 2021 ter zake hiervan per ultimo 2021 nog steeds een
bestemmingsreserve opgevoerd. Deze reserve zou de begrote kosten van dit project bij hervatting
dekken, ermee rekening houdend dat ter zake ook bijdragen van derden zijn ontvangen. Hervatting van
het project is overigens ook nog niet voor 2022 voorzien.
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Begroting 2022
De begroting 2022 is kort na de zomer van 2021 opgesteld.
Op grond van zekere toezeggingen en van schattingen werd over 2022 een bedrag van
€ 86.600 als te ontvangen baten verwacht.
De te verwachten lasten zijn goed te begroten en zijn dan ook als taakstellend te beschouwen.
Wij begroten te besteden:
aan de doelstellingen van de stichting
€ 146.258
aan wervingskosten
€
6.203
aan kosten van beheer en administratie € 27.860
Totaal
€ 180.321
Voor het negatief saldo ad € 93.721 zouden de reserves worden aangesproken.
In vorige jaren is gebleken dat de ontvangen bedragen de schattingen in belangrijke mate overstegen.
Daardoor was de stichting, in weerwil van de begrotingen, in staat positieve resultaten te boeken en een
stevig weerstandsvermogen op te bouwen.
Met de wetenschap van nu, een zeer succesvol benefietgala in mei en nog te verwachten opbrengsten
uit diverse acties, kan voor 2022 worden voorzien dat we op z’n minst quitte zullen spelen en dus niet
tot het aanspreken van de reserves zullen moeten overgegaan.
Overige zaken
Er is een nieuw Visie/Missie/Meer-jaren-beleid geformuleerd en geplaatst op de website.
De eerste stappen zijn gezet voor de viering van het 20-jarig bestaan begin 2023.
E-herkenning is aangevraagd en in werking.
In de avonduren kunnen gasten, die echt in nood zitten, een landelijk nummer bellen. Zij worden dan
professioneel te woord gestaan: de “geraakt door kanker lijn”.
Het handboek voor vrijwilligers is aangepast.
Op 2 juli 2021 vond een zeer geslaagde vrijwilligersborrel plaats in de hortus van Alkmaar.
Er is aandacht geweest voor RI&E en voor integriteit.
Toekomst
In ’t Praethuys is specifieke deskundigheid in het begeleiden van kinderen en jong volwassenen die
geconfronteerd worden met kanker.
Aldaar is vaak gebleken dat het onderwerp “kanker” op scholen onderbelicht is, zeker op VMBO scholen.
Kinderen durven er niet over te spreken en als het onderwerp wel aan de orde komt, wordt er door
onwetendheid vaak met weinig respect mee omgegaan. Dat heeft ertoe geleid dat ons huis zal zoeken
naar een vorm om scholen te benaderen, dit onderwerp aandacht te geven en informatie te verlenen.
Verwachtingen
Corona is en blijft een onzeker fenomeen. Zodra de overheid ons ruimte gaf zijn we ons huis weer op
ouderwetse wijze open gaan stellen. Ondertussen realiseren wij ons zeer goed dat wij een zeer
kwetsbare groep gasten bedienen: hun gezondheid laat vaak te wensen over, zij zijn broos. Veiligheid
staat dus voorop. Zij waarderen over het algemeen onze aangeboden hulp in hoge mate. Kortom
balanceren.
Zoals boven beschreven moeten de cursus Mindfulness gestalte krijgen. Ook gaan we de activiteit
Schoonheidsbehandeling weer realiseren.
Intussen heeft het geplande benefietdiner op 12 mei 2022 doorgang kunnen vonden. Het was een groot
succes en dat is voor de inkomsten van ons huis broodnodig.
Medio juni 2022 stappen tien mensen op de fiets: zij beklimmen de Mont Ventoux en hopen hiermee
geld op te halen in samenwerking met het Nationaal Fonds Tegen Kanker. Het opgehaalde bedrag zal
door deze organisatie verdubbeld worden. Al met al redenen om het jaar 2022 positief tegemoet te zien.

12

Stichting 't Praethuys
Alkmaar

Balans per 31 december 2021
(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA

€

31-12-2021
€

€

31-12-2020
€

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Huurdersinvesteringen
Andere vaste bedrijfsmiddelen

67.981
2.299

73.893
4.202
70.280

78.095

3.458

6.414

404.026

423.344

477.764

507.853

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen

Overlopende activa
Liquide middelen
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PASSIVA

31-12-2021
€

€

STICHTINGSVERMOGEN
VOORZIENINGEN
Overige voorzieningen
KORTLOPENDE SCHULDEN
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

31-12-2020
€

€

439.151

475.226

26.629

22.629

2.173
9.811

2.154
7.844
11.984

9.998

477.764

507.853
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Staat van baten en lasten over 2021

Werkelijk
2021
€

Prognose
2021
€

Werkelijk
2020
€

Baten

144.067

86.500

190.846

Lasten
Besteed aan doelstelling
Wervingskosten
Kosten beheer en administratie

134.911
3.920
40.833

143.812
7.529
41.624

125.698
3.880
40.918

Som der bedrijfslasten

179.664

170.496
192.965

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

(35.597)
(478)

(106.465)
-

20.350
61

Netto resultaat

(36.075)

(106.465)

20.411

Resultaatbestemming
Bestemming van het saldo van baten en lasten
Vrije reserves
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve
Bestemmingsfonds

(26.300)
(19.000)
10.213
(988)

16.491
19.000
(22.463)
7.383

Totaal

(36.075)

20.411
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting 't Praethuys is feitelijk en statutair gevestigd op Westerweg 50, 1815 DG te Alkmaar en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 37104547.
Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
Het doel van Stichting 't Praethuys is om mensen met kanker en hun naasten ondersteuning te bieden,
e.e.a. in de ruimste zin des woords.
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine
ondernemingen hoofdstuk C2 kleine organisaties zonder winsttreven (RJk C2).
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs.
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Grondslagen
Materiële vaste activa
Huurdersinvesteringen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op
balansdatum worden verwacht.
De overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs
inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde
van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde
van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten
gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Voorziening voor groot onderhoud
Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten
gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald
op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de
werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.

17

Stichting 't Praethuys
Alkmaar

De bepaling van het resultaat
De grondslagen die worden toegepast voor de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.
Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van
een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met
een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden,
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Verstrekkingen om niet en verleende kortingen worden, indien substantieel, enerzijds als baten en
anderzijds als lasten in de betreffende categorieën verantwoord.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Lonen
Verdeling personeelskosten:
Lasten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de medewerkers worden, na analyse van de inhoud en het
tijdsbeslag van de werkzaamheden, op basis van onderstaande verdeelsleutels toegerekend.
- Coördinator: besteding aan de doelstellingen 85%, kosten fondsenwerving 5%, beheer en administratie
10%.
- Coördinator NWZ en therapeute: besteding aan doelstellingen 100%.
- Bureaumedewerker: besteding aan de doelstellingen 50%, beheer en administratie 50%.
Bezoldiging coördinator:
De coördinator is in vaste dienst van de stichting.
Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning houdt het bestuur van de
stichting rekening met hetgeen is bepaald in de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen
Nederland (GDN) en de Gedragscode Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF). De
Adviesregeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen.
De in de arbeidsovereenkomst overeengekomen bedragen blijven binnen de GDN- en SBF-maxima.
Personeelsbezoldiging:
Een CAO is niet van toepassing. In verband met de pensioenregeling is toegezegd dat de
loonontwikkeling van de CAO Welzijn wordt gevolgd. Lonen en sociale lasten van de medewerkers
worden marktconform vastgesteld en verwerkt in de staat van baten en lasten.
Pensioenen:
De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last in de staat van baten en lasten verantwoord.
De instelling heeft een pensioenregeling bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn.
Bezoldiging bestuur:
Het bestuur werkt op onbezoldigde basis en volgt de SBF-Code Goed Bestuur.

18

Stichting 't Praethuys
Alkmaar

Overige bedrijfskosten
Verdeling huisvestingskosten:
Uit de doelstelling van Stichting ’t Praethuys vloeit voort dat het overgrote deel van de
huisvestingskosten valt te rangschikken onder de rubriek Besteed aan de doelstellingen.
Dat geldt, in het verlengde daarvan, ook voor de afschrijvingen op verbouwingskosten en de inventaris.
Aangezien ook het kantoor zich in het huis bevindt is i.v.m. het ruimtebeslag daarvan 10% van
voornoemde kosten toe te rekenen aan de kosten van Beheer en administratie.
De overige 90% is toe te rekenen aan de kosten Besteed aan de doelstellingen.
Verdeling overige kosten:
Voor alle overige lasten is de verdeelsleutel op individuele basis bepaald, waarbij het overgrote deel is
toegerekend aan de kosten van Beheer en administratie.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening
gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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Toelichting op de balans
Vaste activa
Materiële vaste activa

Stand per 1 januari 2021
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2021
Mutaties
Afschrijvingen
Saldo mutaties
Stand per 31 december 2021
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per
31 december 2021

Huurdersin- Andere vaste
vesteringen bedrijfsmiddelen
€
€
€

Totaal

147.792
(73.899)

12.785
(8.583)

160.577
(82.482)

73.893

4.202

78.095

(5.912)

(1.903)

(7.815)

(5.912)

(1.903)

(7.815)

147.792
(79.811)

12.785
(10.486)

160.577
(90.297)

67.981

2.299

70.280

Het afschrijvingspercentage van de huurdersinvesteringen is 4% en van de andere vaste
bedrijfsmiddelen 20%.
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Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Vooruitbetaalde kosten
Nog te ontvangen giften

31-12-2021
€

31-12-2020
€

2.945
385
128
-

2.171
567
170
3.506

3.458

6.414

189.643
113.735
100.268
380

380.025
39.408
3.512
399

404.026

423.344

Liquide middelen
Rabobank Bedrijfsbonusrekening
Rabobank rekening courant
Rabobank Club van 100
Kas
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Stichtingsvermogen

Stand per 1 januari 2021
Uit resultaatverdeling
Stand per 31 december 2021

Vrije reserves ContinuïteitsBestemBestemreserve mingsreserve mingsfonds
€
€
€
€
€
74.291
289.000
41.287
70.648
(26.300)
(19.000)
10.213
(988)
47.991

270.000

51.500

69.660

Totaal
475.226
(36.075)
439.151

Continuïteitsreserve:
De continuïteitsreserve is gevormd ter dekking van het risico dat bij tegenvallende opbrengsten de
structurele lasten niet kunnen worden gedekt. De reserve is bepaald op het afgeronde bedrag van de
jaarlijkse bedrijfslasten, waaronder personeelslasten en huurlasten, voor een periode van circa anderhalf
jaar.
Bestemmingsreserves:
De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, waarbij de beperking
door het bestuur is aangebracht.
Stichting 't Praethuys gaf sinds eind 2019 in het NWZ, locatie Alkmaar, psychosociale ondersteuning aan
kankerpatiënten en hun naasten. De bedoeling was dit project te verlengen tot 1 juni 2021.
Helaas moest door corona het project per 31 augustus 2020 stopgezet worden.
Het is echter het stellig voornemen om, zodra de omstandigheden dat toelaten, het project te
hervatten en dan voor tenminste anderhalf jaar.
De kosten hiervoor worden begroot op € 3.750 per maand, zodat in totaal voor deze periode een bedrag
van € 67.500 gereserveerd dient te zijn.
Van KWF en een andere stichting is voor de verwezenlijking van e.e.a. respectievelijk € 10.213 (in 2020)
en € 15.000 (in 2021) ontvangen. De bijdrage KWF is in 2021 teruggevraagd, zodat er € 10.213 dient te
worden aangevuld.
De in 2021 ontvangen bijdrage van € 15.000 is toegevoegd aan het Bestemmingsfonds.
Bestemmingsfonds:
Het bestemmingsfonds bestaat voor € 52.355 uit een fonds voor investeringen en voor € 17.305 overige
fondsen.
De verbouwingen en de inrichting alsmede de inventarissen zijn en worden deels gesponsord, zowel in
natura als in geld. De sponsorbijdragen in natura zijn gewaardeerd tegen de opgegeven bedragen van de
sponsoren. De sponsorbijdragen zijn ten gunste van een bestemmingsfonds geboekt. Dit
bestemmingsfonds valt vrij in de jaren waarin de bijbehorende afschrijvingslasten worden genomen.
Aan het bestemmingsfonds worden ook toegevoegd zogenaamde geoormerkte bijdragen, welke later, na
balansdatum, zullen worden besteed.
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Voorzieningen

Voorziening groot onderhoud
Voorziening groot onderhoud

31-12-2021
€
26.629

31-12-2020
€
22.629

In het huurcontract is overeengekomen dat het onderhoud van het pand voor rekening van
Stichting 't Praethuys komt.
De opname van de voorziening groot onderhoud is daarmee gegrond.
€

Voorziening groot onderhoud

2021

Stand per 1 januari
Dotatie

22.629
4.000

Stand per 31 december

26.629

Kortlopende schulden

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing

31-12-2021
€

31-12-2020
€

2.173

2.154

4.875
2.500
1.599
837

3.782
2.500
572
990

9.811

7.844

Overige schulden en overlopende passiva
Vakantiegeldreserve
Accountantskosten
Algemene kosten
Personeelskosten
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Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen
Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen
Huurverplichting:
Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan ter zake van huur. De verplichtingen die
hieruit voortvloeien bedragen voor 2022 ongeveer EUR 40.000. De huurovereenkomst is aangegaan voor
perioden van telkens 5 jaar en loopt thans tot en met 31 december 2022.
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Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van subsidies van overheden
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Overige baten
Acties

Werkelijk
2021
€

Werkelijk
2020
€

51.719
8.450
15.000
49.487
3.199
16.212

62.008
16.900
15.000
63.156
1.533
32.249

144.067

190.846

74.493
47.040
426
7.034
2.303
3.615

63.908
47.675
1.408
7.586
848
4.273

134.911

125.698

3.371
336
213

1.344
1.128
1.408

3.920

3.880

20.603
5.227
13.281
781
941

17.718
5.294
14.385
843
2.678

40.833

40.918

Besteed aan doelstelling
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Overige kosten
Afschrijvingen
Vrijwilligerskosten
Kosten activiteiten

Wervingskosten
Personeelskosten
Representatiekosten
Overige kosten

Kosten beheer en administratie
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Overige kosten
Afschrijvingen
Representatiekosten
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31-12-2021
€

31-12-2020
€

91.214
15.646
4.126
(27.799)
7.028
8.251

89.402
16.336
4.534
(35.049)

Totaal

98.466

82.970

Waarvan toe te rekenen aan:
Besteed aan doelstellingen
Wervingskosten
Beheer en administratie

74.493
3.370
20.603

63.908
1.344
17.718

Totaal

98.466

82.970

Huisvestingskosten
Huur Alkmaar
Huur elders
Energie en water
Lasten onroerend goed
Vuilophaal
Onderhoudsfonds
Schoonmaakkosten
Kleine aanschaffingen
Overige huisvestingskosten

40.000
350
2.507
544
328
4.000
2.990
501
1.046

40.000
900
1.970
1.039
320
4.000
2.990
1.053
700

Totaal

52.266

52.972

Waarvan toe te rekenen aan:
Besteed aan doelstellingen
Beheer en administratie

47.040
5.226

47.675
5.297

Totaal

52.266

52.972

Personeelskosten
Brutolonen- en salarissen
Sociale lasten
Premie ziekteverzuimverzekering
Ontvangen ziekengeld
Overige personeelskosten
Pensioenpremies

7.747
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Overige kosten
Accountantskosten
Kosten salarisadministratie
Telefoon, porti en internet
Verzekeringen
Kantoorbenodigdheden
Contributies en abonnementen
Drukwerk
Automatisering
Kopieerkosten
Overige kosten

31-12-2021
€

4.485
494
1.471

5.519
400
1.194
792
94
1.378
2.815
4.041
625
343

Totaal

13.920

17.201

Waarvan toe te rekenen aan:
Besteed aan doestellingen
Wervingskosten
Beheer en administratie

426
213
13.281

1.408
1.408
14.385

Totaal

13.920

17.201

Afschrijvingen
Verbouwing/inrichting
Inventaris

5.912
1.903

5.912
2.517

Totaal

7.815

8.429

Waarvan toe te rekenen aan:
Besteed aan doelstellingen
Beheer en administratie

7.034
781

7.586
843

Totaal

7.815

8.429

673
605

973
2.832

1.278

3.805

336
942

1.128
2.677

1.278

3.805

Representatiekosten
Representatie-/reiskosten
Reclamekosten
Totaal
Waarvan toe te rekenen aan:
Wervingskosten
Beheer en administratie
Totaal

2.500
500
1.087
1.368
508
1.507

31-12-2020
€
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31-12-2021
€

Vrijwilligerskosten
Vrijwilligerskosten

31-12-2020
€

2.303

848

Totaal

2.303

848

Waarvan toe te rekenen aan:
Besteed aan doelstellingen

2.303

848

Totaal

2.303

848

Kosten activiteiten
Koffie, thee, wijn, koek, groepen, massage etc.
Overige

564
3.051

599
3.674

Totaal

3.615

4.273

Waarvan toe te rekenen aan:
Besteed aan doelstellingen

3.615

4.273

Totaal

3.615

4.273

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

33
(511)

61
-

(478)

61

Alkmaar, 28 juni 2022
Stichting 't Praethuys

(w.g.)
De heer C.J. van Straaten
Voorzitter

De heer J. Hoogland
Penningmeester

De heer M. Baaijens
Secretaris

Mevrouw E.M.T. de BoerHaazelager
Bestuurder

De heer P.M.G. Visser

De heer W. Moolenaar

Bestuurder

Bestuurder
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