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1. Governance



Caleidoz is een algemene welzijnsorganisatie. Caleidoz heeft heel uiteenlopende activiteiten: 
ontmoetingslocaties, vrijwilligerswerk, sociaal werk, dagbesteding, jongerenwerk. Lees hieronder 
een aantal kengetallen en lees over onze belofte: welzijn van iedereen.

Sinds 2019 hebben we een nieuwe missie en visie en 3 ambities. Dit geeft richting aan ons werk en aan 
onze prestatieafspraken met gemeenten en financiers. Ook geeft het richting aan de ontwikkeling van 
de organisatie en de samenwerking met partners.
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1.1. Bestuursverslag



2021 was het tweede corona-jaar. Desondanks zijn veel inhoudelijke resultaten behaald. Deze passen ook 
bij het Jaarplan 2021; we zijn tevreden met ons grote bereik bij inwoners, onze echte aandacht voor 
mensen en onze flexibiliteit en wendbaarheid in dit bijzondere intense jaar. Ook op het vlak van bedrijfs-
voering zijn belangrijke resultaten gehaald: Caleidoz is meer toekomstbestendig. Er is meer gezamenlijke 
besluitvorming. Er is gewerkt aan een betere planning en controlcyclus; er zijn nog wensen om de 
financiële en inhoudelijke registratie en monitoring van prestaties verder te verbeteren. We willen meer 
sturen op impact. Dat wordt opgenomen in het jaarplan 2022.
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Samengevat zijn de belangrijkste punten uit dit bestuursverslag:

1. Dat Caleidoz daadwerkelijk bijdraagt aan de eigenheid, zelfstandigheid, ontmoeting van inwoners in 
Doesburg en Zevenaar. In coronatijd zijn we blijven kijken naar de mens; echte aandacht geven is 
onze expertise.

2. Dat de organisatie professioneler en meer toekomstbestendig is geworden door een positief 
financieel resultaat. Dit is te danken aan de enorme flexibiliteit en betrokkenheid van het team.

3. Dat de vrijwilligers in Zevenaar en Doesburg ervoor zorgen dat onze activiteiten doorgaan en dat er 
nog meer mogelijk is om mensen te helpen, te begeleiden en te ondersteunen.

4. Dat op allerlei manieren samenwerking is versterkt. Vooral door alle collega's in afstemming met
andere professionals uit de zorg, het onderwijs, de politie, de gemeente. Een concreet voorbeeld  
daarvan is ook de voorgenomen bestuurlijke samenwerking met Forte en Mozaïek.

Voor 2022 zijn de voornemens om:
* Te werken aan dezelfde missie, visie en ambities.
* Bestuurlijk te fuseren met Forte en Mozaïek welzijn.
* De lijn van de ontwikkeling van een gezonde organisatie door te zetten.
* Nog meer te richten op de impact van ons sociaal werk. 
* Concreet te starten met Proeftuin Zevenaar. Een aanpak met actieleren in actieteams samen met 

 partners in Zevenaar. 

Begroting 2022

De begroting 2022 laat in samengevatte vorm het volgende beeld zien:

Subsidies 1.706.100€      
Dagbesteding & activiteiten 481.600€         
Totaal baten 2.187.700€      

Personeelskosten 1.566.600€      
Huisvestingskosten 201.800€         
Activiteitenkosten 124.700€         
Overige organisatiekosten 219.700€         
Totaal lasten 2.112.800€      

Resultaat 74.900€           
Incidentele lasten 32.500€           

Netto resultaat 42.400€           
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Financiële positie

Caleidoz sluit het jaar 2021 af met een voordelig resultaat van € 43.618. Het eigen vermogen na
resultaatbestemming bedraagt op 31 december 2021 € 299.057 (31 december 2020 € 255.439).

Het eigen vermogen heeft als doel om toekomstige fluctuatie in de financiële resultaten op te
kunnen vangen. Hiervoor wordt het wenselijk geacht dat het weerstandsvermogen van Caleidoz
(eigen vermogen / totale opbrengsten) minimaal 20% bedraagt. In 2021 is het weerstands-
vermogen toegenomen van 11,4% naar 14,1%. 

Om het weerstandsvermogen verder te laten groeien is een positief resultaat noodzakelijk. Het 
resultaat van de begroting 2022 bedraagt € 42.400 voordelig. Op basis hiervan is de verwachting
dat het weerstandsvermogen verder doorgroeit naar 16,0%.

De current ratio (kortlopende vorderingen + liquide middelen / kortlopende schulden) bedraagt
1,61 ten opzichte van 1,16 in 2020. In de praktijk wordt een current ratio van > 1,5 als financieel 
gezond beschouwd.
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De Raad van Toezicht (RvT) is belast met het toezicht op de algemene zaken van Stichting
Caleidoz en met het toezicht op het door de directeur-bestuurder gevoerde beheer en beleid.
Tevens is de RvT de werkgever van de directeur-bestuurder. Verder is de RvT belast met de taken 
en bevoegdheden, die haar bij de statuten zijn opgedragen en toegekend.

In 2021 bestond de RvT uit 5 leden:

Mevrouw Annemarie Profittlich voorzitter   
De heer Bert Smalbraak lid portefeuille financiën
De heer Jan Zandberg lid portefeuille juridische zaken
De heer Piet Mulder lid portefeuille facilitaire zaken
Mevrouw Jeanette Derksen lid portefeuille personeel en organisatie

Conform de richtlijnen van de NVTZ heeft de RvT de volgende commissies ingesteld:

* financiële commissie vertegenwoordigd door mevr. J. Derksen en dhr. B. Smalbraak
* renumeratie commissie vertegenwoordigd door mevr. A. Profittlich en dhr. J. Zandberg 

De Raad van Toezicht heeft in 2021 de volgende bijeenkomsten gehad:

* 9 februari regulier RvT overleg 1e kwartaal
* 16 maart financiële commissie
* 23 maart strategische verkenning en goedkeuring jaarrekening 2020
* 11 mei financiële commissie
* 1 juni regulier RvT overleg 2e kwartaal
* 25 augustus financiële commissie
* 28 september regulier RvT overleg 3e kwartaal
* 5 oktober renumeratie commissie inzake functioneren bestuurder
* 5 oktober zelfevaluatie RvT
* 30 november financiële commissie
* 9 december regulier RvT overleg 4e kwartaal en goedkeuring begroting 2022

Besluitvorming is vastgelegd in de notulen, welke opgemaakt en goedgekeurd worden namens 
de RvT. 

Ook het boekjaar 2021 heeft in het teken gestaan van de coronapandemie en de gevolgen 
daarvan voor het uitvoeren van activiteiten door Caleidoz. 

De RvT heeft haar goedkeuring gegeven voor een onderzoek naar een samenwerkingsverband 
met betrekking tot de waarborging van kwaliteit, lokale aanwezigheid, identiteit en continuïteit
voor de toekomst. Het zoeken van verbindingen en samenwerking is een belangrijk speerpunt. 
Bestuurders van meerdere welzijnsorganisaties -waaronder Caleidoz- zijn in een vergevorderd 
stadium van een bestuurlijke fusie waar de RvT in het 1e kwartaal 2022 haar formele toestemming 
voor kan geven.

In het vierde kwartaal van 2020 heeft de RvT een besluit genomen tot zelf evaluatie. Deze is 
uitgevoerd in 2021. 
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1.2. Verslag Raad van Toezicht



Verdere resultaten van de Raad van Toezicht in 2021:

* De jaarrekening 2020 is door de directeur-bestuurder vastgesteld en door de RvT 
goedgekeurd.  

* De begroting voor 2022 is vastgesteld door de directeur-bestuurder en goedgekeurd 
door de RvT. 

De vergoeding van de leden van de RvT betreft een vrijwilligersvergoeding. Deze vergoeding is 
voorgelegd door de financiële  commissie -in navolging van de vergadering van 3 december 2019 
onveranderd besloten-, en wordt in de jaarrekening 2021 gespecificeerd.

De leden van de RvT hadden per 1 januari 2021 geen nevenfuncties waarmee de belangen met 
Stichting Caleidoz op welke wijze dan ook zouden kunnen worden beïnvloed.

Zevenaar, 7 februari 2022
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April 2021 is officieel de Vrijwilligers Advies Raad van start gegaan. De VAR is de schakel tussen 
vrijwilligers, medewerkers en het management/Bestuur. De VAR adviseert, luistert en draagt bij 
aan de belangen van de vrijwilligers. De vrijwilligers staan in nauw contact met cliënten, familie 
van cliënten, zorgverleners, dagbesteding, inloop etc. De vrijwilligers zijn de ambassadeurs als 
het gaat om het werk dat de vrijwilligers van Caleidoz doen.

De VAR bestaat uit 5 vrijwilligers die een zittingsduur hebben van ongeveer 2 jaar. 

Wat doet de Vrijwilligers Advies Raad?

De Vrijwilligers Advies Raad is er voor en door de vrijwilligers. Caleidoz heeft ruim 550 
vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn dagelijks bezig met de cliënt en vertegenwoordigen met hart 
en ziel de organisatie Caleidoz. 

Door vrijwilligers via de VAR te laten meepraten, krijgt Caleidoz een betere indruk hoe het 
welzijnswerk voor de toekomst georganiseerd moet worden. Wat vindt de vrijwilliger belangrijk, 
maar nog belangrijker: wat vindt de cliënt belangrijk en wat verwacht een cliënt. Deze input is 
van grote waarde zodat Caleidoz haar dienstverlening voor de toekomst daar zo goed als mogelijk 
op kan aanpassen.  

De vrijwilligers kunnen met hun ideeën, opmerkingen en zaken waarvan zij vinden dat die 
veranderd zouden moeten worden terecht bij de VAR.

De VAR zal deze input, wanneer deze ook naar de mening van de VAR zinvol en relevant is,
inbrengen in het zogenoemde Gezamenlijk Overleg. Van dit Gezamenlijk Overleg maken deel uit:
het Management Team (MT), de personeelsvertegenwoordiging (een afvaardiging van betaalde 
professionals), de Raad van Toezicht (RvT) en de Vrijwilligers Advies Raad (VAR). Binnen dit 
Gezamenlijk Overleg, dat tweemaal keer per jaar plaatsvindt, zal de VAR de inbreng en de 
belangen van de vrijwilligers onderbouwen, verdedigen c.q. behartigen.
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1.3. Jaarverslag Vrijwilligers Advies Raad (VAR)
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2. Balans



 

Materiële vaste activa
* Gebouwen en terreinen 232.469€         254.875€         
* Inventaris 52.760€           66.004€           

285.229€         320.878€         

Vlottende activa
* Debiteuren 28.245€           28.224€           
* Overige vorderingen en 106.825€         131.092€         
   overlopende activa

135.070€         159.316€         

Liquide middelen
* Banken 374.029€         376.752€         
* Kassen 2.185€             2.790€             
* Kruisposten 78€                   20€                   

376.293€         379.562€         

TOTAAL ACTIVA 796.592€         859.756€         
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Activa

BALANSBALANS 
PER 31-12- 2021 PER 31-12- 2020



 

Eigen vermogen 299.057€         255.439€         

Langlopende schulden 126.950€         140.750€         

Voorzieningen 53.000€           -€                  

Kortlopende schulden
* Aflossingsverplichtingen 13.800€           13.800€           
   langlopende schulden
* Crediteuren 52.942€           39.480€           
* Belastingen en premies 67.156€           83.349€           
   sociale verzekeringen
* Overige schulden en 183.688€         326.938€         
   overlopende passiva

317.585€         463.567€         

TOTAAL PASSIVA 796.592€         859.756€         
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Passiva

BALANS BALANS
PER 31-12- 2021 PER 31-12- 2020
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3. Staat van baten en lasten



REALISATIE BEGROTING REALISATIE
2021 2021 2020

 

 
Reguliere subsidie 1.508.258€      1.483.300€      1.538.080€      
Projectssubsidies 201.102€         130.400€         196.664€         
Dagbesteding 353.155€         419.000€         453.789€         
Activiteiten 56.649€           60.700€           55.954€           
Totaal baten 2.119.164€      2.093.400€      2.244.487€      

 
 
 

Personeelskosten 1.497.402€      1.494.900€      1.636.544€      
Huisvestingskosten 195.548€         193.500€         178.608€         
Organisatiekosten 162.298€         174.000€         220.305€         
Afschrijvingen 58.185€           59.100€           74.886€           
Activiteitenkosten 116.144€         128.900€         134.021€         
Totaal lasten 2.029.576€      2.050.400€      2.244.364€      

  
Bedrijfsresultaat 89.588€           43.000€           123€                 

  
Financiële baten en lasten -6.709€            -8.600€            -7.749€            

  
Resultaat 82.878€           34.400€           -7.626€            

  
Incidentele baten en lasten -39.261€          -€                  -€                  

  
Netto resultaat 43.618€           34.400€           -7.626€            

RESULTAATBESTEMMING

31-12-2020 resultaat mutaties 31-12-2021
2021 2021

Stichtingskapitaal 45€                   -€                  -€                  45€                   
Algemene reserve Caleidoz 200.174€         24.875€           10.385€           235.434€         
Bestemmingsreserve Wmo -€                  -€                  -€                  -€                  
Bestemmingsreserve Dorpshuis 10.385€           -€                  -10.385€          -€                  
Bestemmingsreserve Doesburg 44.835€           18.743€           -€                  63.578€           

255.439€         43.618€           -€                  299.057€         
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BATEN

LASTEN
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4. Kasstroomoverzicht



Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat (incl. incidenteel) 50.327€           95€                   

Aanpassingen voor:
Dotatie aan de voorziening 53.000€           
Afschrijvingen 49.665€           64.020€           

102.665€         64.020€           
Veranderingen in werkkapitaal:
Vorderingen 24.246€           -12.952€          
Kortlopende schulden -145.981€        61.712€           

-121.735€        48.760€           
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 31.257€           112.874€         

Ontvangen interest 5€                     16€                   
Betaalde interest 6.714€             7.765€             

-6.709€            -7.749€            
Kasstroom uit operationele activiteiten 24.548€           105.125€         

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen -22.536€          -55.468€          
Desinvesteringen 8.520€             10.868€           
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -14.016€          -44.600€          

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden -13.800€          -13.800€          
Kasstroom uit financieringsactiviteiten -13.800€          -13.800€          

Mutatie geldmiddelen -3.270€            46.725€           

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand per 1 januari 379.562€         332.837€         
Mutatie boekjaar -3.270€            46.725€           

Stand per 31 december 376.292€         379.562€         
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20202021
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5. Toelichting op de jaarrekening



5.1.1. Algemeen

Organisatie

De stichting is in 2010 ontstaan als gevolg van een juridische fusie tussen vier stichtingen. 
De juridische fusie is geëffectueerd  op 1 juli 2010, effectief met terugwerkende kracht naar 
1 januari 2010. Op 1 januari 2017 is stichting Caleidoz juridisch gefuseerd met stichting Welzijn 
Rijnwaarden. Hierbij is stichting Welzijn Rijnwaarden opgegaan in stichting Caleidoz.

Algemene gegevens en groepsverhoudingen

Stichting Caleidoz is statutair en feitelijk gevestigd te Zevenaar, op het adres De Hooge Bongert 3 
en is geregistreerd onder KvK-nummer 50306839. Stichting Caleidoz is geen onderdeel van een
groep of concern.

Omgevingssituatie

Stichting Caleidoz is de welzijnsorganisatie van de gemeenten Zevenaar en Doesburg en 
bestaat uit:
·        Welzijnswerk;
·        Dagbesteding ouderen (Wmo en Wlz);
·        Coördinatie en kenniscentrum voor vrijwilligers en mantelzorgers;
·        Preventie-activiteiten.
Caleidoz wil het welzijn bevorderen van mensen, met bijzondere aandacht voor die mensen 
die in een kwetsbare positie zitten of daarin dreigen terecht te komen. Caleidoz wil stimuleren 
dat burgers de regie en grip op hun eigen leven houden, dat zij meetellen en erbij blijven horen, 
en hun bijdrage leveren aan de samenleving.

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021 , dat is geëindigd op balansdatum
31 december 2021.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor Kleine organisaties
zonder winststreven (RJKc1), titel 9 Boek2 BW en de bepalingen van en krachtens de Wet
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). 

De jaarrekening is opgesteld op basis van continuïteitsveronderstelling.
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5.1. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling



Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van 
voorgaand jaar. De cijfers van 2020 zijn, waar nodig, geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid 
met 2021 mogelijk te maken.

5.1.2. Grondslagen voor waardering

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat 
zijn gebaseerd op historische kosten,  tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders vermeld, tegen nominale 
waarde.  Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen 
worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen 
en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de 
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden 
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden 
waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Schattingswijziging

Met ingang van 1 januari 2020 heeft een schattingswijziging plaatsgevonden inzake de levensduur 
van de investeringen in het Dorsphuis en Gezondheidscentrum in Lobith. De resterende
 afschrijvingstermijn is aangepast naar 1,5 jaar. Het Dorpshuis en Gezondheidscentrum zijn 
niet in januari 2021 maar medio 2021 verlaten. De resterende boekwaarde van de investeringen 
in het Dorsphuis wordt derhalve versneld afgeschreven in 2020 en 2021. 
Naast de versnelde afschrijving is in 2021 de restwaarde van de keuken van het Gezondheids-
centrum Lobith ook afgeboekt, aangezien deze keuken geen waarde meer bleek te hebben.

Activa en passiva

Activa en passiva worden tegen nominale waarde opgenomen, tenzij anders vermeld in de 
verdere grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroom-
overzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer 
het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar stichting Caleidoz zullen
toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in 
de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan 
met een uitstroom  van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van 
het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans, als een transactie met 
betrekking tot het actief of de verplichting niet leidt tot een belangrijke verandering in de
economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Een actief of verplichting 
wordt niet langer in de balans opgenomen als een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle 
rechten op economische en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de 
verplichting aan een derde zijn overgedragen.
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Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip 
dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige 
economische voordelen en of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van stichting Caleidoz.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de verkrijgingsprijs verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte economische 
levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs. 
Op terreinen wordt niet afgeschreven. In het jaar van aanschaf wordt tijdsevenredig 
afgeschreven. De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen:

 - Gebouwen en terreinen 30 jaar
 - Verbouwing en inrichting 10 jaar
 - Verwarmingsinstallaties 10 jaar
 - Inventaris  5 jaar
 - Computers/software  5 jaar

Vorderingen en overlopende activa

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. (Door 
toepassing van de effectieve rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de 
amortisatie in de staat van baten en lasten verwerkt). De vervolgwaardering van vorderingen is 
tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake is van agio/disagio of transactiekosten dan 
geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de 
vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. 

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare 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 de nominale waarde.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen 
moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. 
 
* Reorganisatievoorziening

Voor de verwachte kosten die gepaard gaan met organisatorische samenwerking met Stichting
Mozaiek en Stichting Forte is een reorganisatievoorziening opgenomen in de jaarrekening.
Grondslag voor deze reorganisatievoorziening is de bestuurlijk vastgestelde notitie "Financiële
uitgangspunten samenwerking". 
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* Pensioenregeling

Stichting Caleidoz heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in 
aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een 
pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de 
werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Caleidoz. De verplichtingen, welke voortvloeien uit 
deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en 
Welzijn. Caleidoz betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald 
en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en 

voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds 
gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Het pensioenfonds dient een dekkings-
graad van ten minste 105% te hebben. Naar de stand van ultimo december 2021 is de dekkings-
graad van het pensioenfonds 106,6%. Het pensioenfonds voorziet geen noodzaak voor de 
aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere  premieverhogingen 
door te voeren. Caleidoz heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in 
geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige 
premies. Caleidoz heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het 
boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Langlopende- en kortlopende schulden

Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van 
meer dan één jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal 
één jaar. De schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). De aflossings-
verplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder
kortlopende schulden.

5.1.3. Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, 
met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
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 verlichting, 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. 
De lasten (de)centrale overhead worden op basis van de werkelijke kosten toegerekend aan de 
verschillende soorten dienstverlening. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten 
zijn gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar 
zijn. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze 
betrekking hebben. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande
 jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.
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Opbrengsten

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de staat van baten en lasten verwerkt 
wanneer het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning 
van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balans-
datum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten 
die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare 
wijze kunnen worden bepaald.

 
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze 
kan worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de 
dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten. De met de opbrengsten samen-
hangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.

Personele kosten

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
staat van baten en lasten voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de 
belastingautoriteit.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op bedrijfsgebouwen worden gebaseerd op aanschafprijs. De afschrijving op 
overige vaste activa wordt berekend op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 
Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische 
levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen 
onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden 
betaalde (te betalen) interest.

5.1.4. Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de kortlopende 
schulden aan kredietinstellingen. Ontvangsten uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de 
kasstroom uit bedrijfsuitoefening. Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen 
worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de rente opgenomen onder de kasstroom
uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als 
kasstroom uit financieringsactiviteiten.
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ACTIVA

Materiële vaste activa

Saldoverloop

Gebouwen Inventaris Totaal
en terreinen

Aanschafwaarde
Stand 1 januari 2021 410.175€          223.232€         633.407€         
Investeringen 2021 -€                  22.536€           22.536€           
Desinvesteringen 2021 -€                  -8.520€            -8.520€            
Terugname geheel afgeschreven activa -€                  -43.783€          -43.783€          
Stand 31 december 2021 410.175€         193.466€         603.641€         

Cumulatieve afschrijvingen
Stand 1 januari 2021 155.300€         157.229€         312.529€         
Afschrijvingen 2021 22.406€           27.259€           49.665€           
Terugname desinvesteringen 2021 -€                  -€                  -€                  
Terugname geheel afgeschreven activa -€                  -43.783€          -43.783€          
Stand 31 december 2021 177.706€         140.706€         318.411€         

Boekwaarde 1 januari 2021 254.875€         66.004€           320.878€         
Boekwaarde 31 december 2021 232.469€         52.760€           285.229€         

Toelichting

In 2021 is geinvesteerd in alarmering en vervanging van printers. De desinvestering betreft
de afboeking van de restant boekwaarde van de keuken van het Gezondheidscentrum Lobith. Dit
pand is niet in gebruik door Caleidoz.

Debiteuren

31-12-2021 31-12-2020

Overige debiteuren 28.245€           28.224€           
28.245€           28.224€           

Overige vorderen en overlopende activa

31-12-2021 31-12-2020

Vooruitbetaalde kosten 11.187€           27.078€           
Nog te ontvangen 95.638€           104.015€         

106.825€         131.092€         
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Liquide middelen

31-12-2021 31-12-2020

Banken 374.029€         376.752€         
Kassen 2.185€             2.790€             
Kruisposten 78€                   20€                   

376.293€         379.562€         

PASSIVA

Eigen vermogen

31-12-2021 31-12-2020

Stichtingskapitaal 45€                   45€                   
Algemene reserve 235.434€         200.174€         
Bestemmingsreserve 63.578€           55.220€           

299.057€         255.439€         

Saldoverloop

31-12-2020 resultaat mutaties 31-12-2021
2021 2021

Stichtingskapitaal 45€                   -€                  45€                   
Algemene reserve Caleidoz 200.174€         24.875€           10.385€           235.434€         
Bestemmingsreserve Wmo -€                  -€                  
Bestemmingsreserve Dorpshuis 10.385€           -€                  -10.385€          -€                  
Bestemmingsreserve Doesburg 44.835€           18.743€           63.578€           

255.439€         43.618€           -€                  299.057€         
 
Toelichting

Het resultaat van de activiteiten Doesburg is ten gunste van de bestemmingsreserve gebracht.
Het nadelig resultaat dagbesteding is ten laste van de algemene reserve gebracht omdat de
bestemmingsreserve Wmo geen saldo meer heeft. De resultaten van de activiteiten Zevenaar
zijn ten gunste van de algemene reserve gebracht.
In 2021 is het Dorpshuis verlaten, derhalve is het saldo van deze bestemmingsreserve toegevoegd
aan de algemene reserve.

De bestemmingsreserves zijn door het bestuur van de organisatie bepaalde reserves.

Voorzieningen

31-12-2020 dotatie onttrekking 31-12-2021
2021 2021

Reorganisatievoorziening -€                  53.000€           53.000€           
0 53.000€           -€                  53.000€           
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In het kader van de voorgenomen samenwerking tussen Forte, Mozaiek en Caleidoz is een
voorziening opgenomen voor de kosten van deze samenwerking.

Langlopende schulden

Saldoverloop

31-12-2021 31-12-2020

Saldo per 1 januari 154.550€         168.350€         
Af: aflossingen verslagjaar -13.800€          -13.800€          
Saldo per 31 december 140.750€         154.550€         
Kortlopend deel (aflossing volgend verslagjaar) -13.800€          -13.800€          
Langlopend deel 126.950€         140.750€         

Saldospecificatie

lang kort totaal looptijd
lopend lopend > 5 jaar

Lening Rabobank Engeveldweg 4 126.950€         13.800€           140.750€         71.750€           

Toelichting

De rentevasteperiode tot 1 juni 2021 bedroeg 3,9%. Tot 1 juni 2022 bedraagt de rente 3,0%.
De resterende looptijd van de lening bedraagt circa 10 jaar. De financiering is mede gebaseerd
op de verkregen borgtocht van € 342.000 van de gemeente Zevenaar.

Kortlopende schulden

Crediteuren

31-12-2021 31-12-2020

Crediteuren 52.942€           39.480€           
52.942€           39.480€           

Belastingen en premies sociale verzekeringen

31-12-2021 31-12-2020

Te betalen loonbelasting 64.289€           85.990€           
Pensioenfonds Zorg & Welzijn 2.300€             -3.309€            
Premie Aanvulling WW 567€                 667€                 

67.156€           83.349€           
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Overige schulden en overlopende passiva

31-12-2021 31-12-2020

Verlofuren 51.404€           54.815€           
Loopbaanbudget 19.692€           55.463€           
Vooruitontvangen bedragen 3.861€             5.160€             
Vooruitontvangen gemeente Zevenaar 21.751€           128.487€         
Netto lonen 2.476€             2.575€             
Nog te betalen kosten 53.871€           14.264€           
Nog te betalen huur 22.500€           22.500€           
Overige schulden en overlopende passiva 8.133€             43.674€           

183.688€         326.938€         

In 2020 is het subsidievoorschot van de gemeente Zevenaar over januari 2021 ontvangen in
december 2020. De post vooruitontvangen gemeente Zevenaar is daarom in 2020 circa
€ 100.000 hoger dan eind 2021.

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Huurovereenkomst dienstencentrum De Hooge Bongert

Huurverplichting 1-5 jaar: 12 maanden x € 4.684 = € 56.208
Voor beëindiging van de huurovereenkomst geldt voor de huurster een opzegtermijn van 
twaalf maanden.

Huurovereenkomst locatie Turmac

Huurverplichting 1-5 jaar: 6 maanden x € 1.304 = € 7.824
Met ingang van april 2020 huurt Stichting Caleidoz hier 2 kantoorruimtes.
Voor beëindiging van de huurovereenkomst geldt voor de huurster een opzegtermijn van
zes maanden.

Huurovereenkomst locatie Beumerskamp Doesburg

Huurverplichting 1-2 jaar: 2 maanden x € 642 = € 1.284
Met ingang van 2015 is Stichting Caleidoz een huurovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.
Voor beëindiging van de huurovereenkomst geldt voor de huurster een opzegtermijn van 
twee maanden.

Huurovereenkomst Gildehuis / Salt

Huurverplichting 1-2 jaar: 3 maanden x € 1.500 = € 4.500
Per 22 november 2021 is stichting Caleidoz een huurovereenkomst aangegaan t/m 31 december
2022. De overeenkomst wordt daarna stilzwijgend verlengd met een opzegtermijn van 3 maanden.

Onzekerheden opbrengstverantwoording

Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren en gemeenten op de gedeclareerde
zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning kunnen correcties noodzakelijk zijn op de 
gedeclareerde productie. De effecten van eventuele materiële nacontroles zijn vooralsnog 
onzeker en daarom zijn er hiervoor geen verplichtingen opgenomen in de balans.
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BATEN

Reguliere subsidie

2021 2020

Gemeente Zevenaar 1.388.000€      1.363.000€      
Gemeente Zevenaar, compensatie coronakosten -€                  37.000€           
Gemeente Doesburg 120.258€         138.080€         

1.508.258€      1.538.080€      

Projectssubsidies  

Gemeente Zevenaar

* Mantelzorg 35.000€           67.000€           
* Week tegen de Eenzaamheid 7.329€             -€                  
* Budgetcoaching 10.000€           -€                  
* Samen Zevenaar 17.794€           -€                  
* Formulierenbrigade -€                  25.000€           
* Jongenwerk op school 19.000€           12.421€           
* Jongerenwerk 35.775€           -€                  
* Corona-activiteiten jeugd 6.314€             -€                  
* Corona-activiteiten jongeren 20.186€           -€                  
* Dorpshuis Lobith -€                  7.399€             

151.398€         111.820€         

Gemeente Doesburg

* Formulierenbrigade 13.363€           13.140€           
* Mantelzorg 15.500€           -€                  

28.863€           13.140€           
Overige subsidies

* Rijksdienst voor Ondernemend -€                  50.000€           
   Nederland; Digitale Huiskamer
   SET-COVID, Stimulerings
   regeling e-health Thuis
* ZonMw; Regiobeeld Positieve 1.145€             8.855€             
   gezondheid De Liemers
* ZonMw; Begeleiding Digitale 2.471€             2.471€             
   Huiskamer
* Provincie Gelderland; Welkom -€                  5.350€             
   Terug
* ZonMw; MHFA afrekening 3.714€             -€                  
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* Rotary; Mikado kwartiermaken 5.000€             -€                  
* Spectrum, MDT 8.511€             
* Cultuurpact Liemers; Theater -€                  5.000€             
   Dementie

20.840€           71.676€           
201.102€         196.664€         

Toelichting

Van de gemeente Zevenaar en gemeente Doesburg zijn zowel de algemene subsidie als specifieke 
projectsubsidies ontvangen. Daarnaast is er van andere financiers een aantal projectsubsidies 
ontvangen, welke deels doorlopen in 2022.

Dagbesteding  

2021 2020

Baten zorgprestaties (Wlz) 169.628€         173.413€         
Baten zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 183.527€         280.375€         

353.155€         453.789€         

Toelichting

Opbrengsten Wmo betreft de opbrengsten voor dagbesteding door de gemeente Zevenaar en 
gemeente Doesburg in het kader de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). In 
2020  is voor een bedrag van € 57.936 continuïteitsbijdrage in verband met de gevolgen van de 
coronacrisis opgenomen, in 2021 is hiervoor geen compensatie beschikbaar gesteld.

De opbrengst dagbesteding betreft de vergoeding in het kader van de Wet Langdurige Zorg (Wlz) 
voor de dagbesteding welke in onderaanneming wordt uitgevoerd. In deze opbrengst is voor 2020
een bedrag van € 46.760 continuïteitsbijdrage in verband met de gevolgen van de coronacrisis 
opgenomen.

In 2021 is een verschuiving zichtbaar van Wmo cliënten naar Wlz cliënten. Ook is in 2021 sprake
van een afname van de tarieven voor de Wmo t.o.v. het eerste halfjaar van 2020.
 
Activiteiten  

2021 2020

Opbrengst buffet 12.587€           16.510€           
Opbrengst deelname activiteiten 34.455€           31.287€           
Opbrengst verhuur 8.473€             7.162€             
Overige opbrengsten 1.134€             995€                 

56.649€           55.954€           
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LASTEN

Personeelskosten

2021 2020

Lonen, salarissen en sociale lasten 1.132.120€      1.326.689€      
Personeel niet in loondienst 194.022€         117.491€         
Overige personeelskosten 171.260€         192.364€         

1.497.402€      1.636.544€      

Lonen, salarissen en sociale lasten

2021 2020
 
Lonen en salarissen 954.400€         1.126.615€      
Sociale lasten 150.968€         192.909€         
Pensioenlasten 84.946€           92.270€           
Ontvangen ziekengelden -58.194€          -85.105€          

1.132.120€      1.326.689€      

Toelichting

Over 2021 was er gemiddeld 17,5 FTE (2020: 21,3) in dienst van de stichting.

Personeel niet in loondienst

2021 2020

Personeel niet in loondienst 194.022€         117.491€         
194.022€         117.491€         

Toelichting

In 2021 zijn, vanwege de looptijd van projecten, projectmedewerkers ingehuurd voor (onder andere)
activiteitenbegeleiding, mantelzorgondersteuning Doesburg en MDT.

Overige personeelskosten

2021 2020

Reiskosten 8.239€             12.846€           
Opleiding en Trainingen (deskundigheidsbevordering) 16.444€           53.717€           
Salarisadministratie 9.937€             12.051€           
ARBO dienst / verzuimbegeleiding 2.994€             3.933€             
Ziekengeld verzekering 81.371€           75.047€           
Vrijwilligers 38.365€           20.056€           
Overige personeelskosten 13.910€           14.714€           

171.260€         192.364€         
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Toelichting

De overige personeelskosten in 2021 zijn door de coronamaatregelen lager uitgevallen dan in 2020.
Opleiding en training:  in 2020 kon nog worden ingezet op team- en persoonlijke ontwikkeling.
De kosten vrijwilligers zijn toegenomen door hogere kosten voor scholing en meerkosten voor de
Dag van de Vrijwilligers.

Huisvestingskosten

2021 2020

Huur onroerend goed 94.410€           94.007€           
Onderhoud en schoonmaak 38.568€           34.443€           
Verzekeringen en belastingen 13.530€           13.058€           
Energiekosten 29.379€           23.925€           
Overige huisvestingskosten 19.661€           13.175€           

195.548€         178.608€         

Toelichting

In november 2021 is locatie Dorpshuis verlaten en is de dagbesteding overgegaan naar het 
Gildehuis /Saltgebouw. Met betrekking tot de energiekostenafrekening wordt nog vermeld dat de 
energietarieven zijn toegenomen in 2021. Mogelijk volgt nog een afrekening in de loop van 2022. 
Daarom zijn hiervoor extra kosten opgenomen.

Organisatiekosten

2021 2020

Bureaukosten (Kantoorbehoeften) 593€                 760€                 
Druk- en kopieerwerk 9.663€             12.490€           
Abonnementen en contributies 7.286€             15.298€           
Vakliteratuur en documentatie 932€                 1.035€             
Bestuurskosten algemeen 7.405€             11.737€           
Assurantiepremies 12.022€           12.352€           
Telefoonkosten 21.042€           17.793€           
Portokosten 4.075€             5.010€             
Accountantskosten 19.038€           24.924€           
Automatiseringskosten (incl. Lijnverbindingen) 47.692€           53.192€           
Reclame, PR en Publiciteit 17.392€           16.106€           
Overige organisatiekosten 15.159€           49.608€           

162.298€         220.305€         

Toelichting

De organisatiekosten zijn in 2021 lager uitgevallen. In belangrijke mate wordt dat veroorzaakt door
de (incidentele) activiteitenkosten in 2020. Deze zijn onder de overige organisatiekosten verant-
woord. 
De kosten voor abonnementen en contributies is afgenomen. Dit wordt veroorzaakt omdat de 
kosten voor het krantenabonnement en de lease van de koffiemachines naar de activiteitenkosten
zijn overgebracht. De bijdrage voor HAN/Zorgalliantie is per 2021 gestopt.
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Afschrijvingen

2021 2020

Afschrijvingskosten gebouwen 22.406€           26.509€           
Afschrijvingskosten inventaris en automatisering 35.780€           48.377€           

58.185€           74.886€           

Toelichting

De kosten voor afschrijving vallen in 2021 lager uit dan 2020. Dit komt in belangrijke mate door
de volledige desinvestering in bepaalde automatisering en de versnelde afschrijving van de activa
van het Dorpshuis in 2020.

Activiteitenkosten

2021 2020

Kosten welzijnsactiviteiten 59.298€           78.580€           
Inkoop en overige kosten buffet 17.970€           16.768€           
Vervoerskosten dagbesteding 13.536€           11.704€           
Inkoop maaltijden 25.339€           26.970€           

116.144€         134.021€         

Toelichting

De activiteitenkosten vallen lager uit omdat in 2021 minder (welzijns)activiteiten hebben plaats-
gevonden. Het 1e kwartaal 2020 is nog zonder beperkende coronamaatregelen geweest. In 2021
is het gehele jaar sprake geweest van beperkende coronamaatregelen. 

Financiële baten en lasten

2021 2020

Rente lening Rabobank 5.082€             6.248€             
Bankkosten 1.627€             1.501€             

6.709€             7.749€             
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Incidentele baten en lasten

2021 2020

Incidentele baten 41.084€           -€                  
Incidentele lasten -80.344€          -€                  

-39.261€          -€                  

Het saldo incidentele baten en lasten 2021 bestaat uit:

* vrijval saldo reservering Loopbaanbudget 23.972€           
* restitutie verzuimuitkering 2020 en 2021 17.112€           
* onderzoek Jongerenwerk -11.280€          
* kosten samenwerking Forte / Mozaiek -5.765€            
* overige niet materiële posten -1.705€            
* terugbetaling subsidie E-health 2020 -8.594€            
* reservering fusiekosten 2022 -53.000€          

-39.261€          
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WNT-VERANTWOORDING 2021

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de van toepassing zijnde 
regelgeving. Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor Caleidoz is € 209.000. Dit geldt naar rato van 
de duur en/of omvang van het dienstverband. 

Mevr. K.J.H. Hillen is per 1 september 2019 als bestuurder in dienst getreden bij  Caleidoz.

Bestuur

Gegevens 2021 K.J.H. Hillen

Functiegegevens  
Functie Bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,84
Dienstbetrekking? ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 80.897€           
Beloningen betaalbaar op termijn 8.101€             
Subtotaal 88.998€           

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 175.134€         
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t.
Bezoldiging 175.134€         

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de n.v.t.
overschrijding al dan niet is toegestaan

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t.
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5.4. WNT gegevens



Gegevens 2020 K.J.H. Hillen

Functiegegevens  
Functie Bestuurder
Aanvang en einde functievervulling in 01/01-31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,89
Dienstbetrekking? ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 84.356€           
Beloningen betaalbaar op termijn 8.138€             
Subtotaal 92.494€           

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 178.669€         
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t.
Bezoldiging 178.669€         

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de n.v.t.
overschrijding al dan niet is toegestaan

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t.

Raad van Toezicht

Gegevens 2021  
Naam topfunctionars functie
A.M.C. Profittlich Voorzitter
B. Smalbraak Lid
J. Zandberg Lid
P.G.J.M. Mulder Lid
J.A.M. Derksen-Geuijen Lid
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6. Overige gegevens



2021 is afgesloten met een  resultaat van: 43.618€           

Statutair zijn géén bepalingen opgenomen omtrent de bestemming van het resultaat.
De Raad van Bestuur stelt voor om het resultaat als volgt te bestemmen:

Resultaat Doesburg toevoegen aan de bestemmingsreserve Doesburg 18.743€           
Resultaat dagbesteding ten laste brengen van de algemene reserve -106.825€        
Resultaat Zevenaar toevoegen aan de algemene reserve 131.700€         

43.618€           

Verder stelt de Raad van Bestuur voor het saldo van de bestemmingsreserve Dorsphuis ad. € 10.385
toe te voegen aan de algemene reserve.

Vooruitlopend op de goedkeuring van dit voorstel door de Raad van Toezicht is  het resultaat
in deze jaarrekening verwerkt zoals voorgesteld.

Er zijn geen relevante gebeurtenissen na balansdatum.

Vaststelling jaarrekening

De Raad van Bestuur van Stichting Caleidoz heeft de jaarrekening 2021 opgemaakt en vastgesteld
in de vergadering van 22 maart 2022.

K.J.H. Hillen, bestuurder
 
Goedkeuring jaarrekening

De Raad van Bestuur van Stichting Caleidoz heeft de jaarrekening 2021 goedgekeurd in de
vergadering van 22 maart 2022.

A.M.C. Profittlich B. Smalbraak

J. Zandberg P.G.J.M. Mulder

J.A.M. Derksen - Geuijen

Jaarstukken 2021, Stichting Caleidoz DEFINITIEF 15-mrt-2022 37

6.1. Voorstel resultaatbestemming

6.2. Gebeurtenissen na balansdatum

6.3. Vaststelling en goedkeuring jaarekening 2021



 

 
 
 

 
 

6.4 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  
 
Aan: De Raad van Toezicht van Stichting Caleidoz 
 
A. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2021 
 
Ons oordeel 
 
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Caleidoz te Zevenaar gecontroleerd. Naar ons oordeel 
geeft de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Stichting Caleidoz per 31 december 2021 en van het resultaat 
over 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 
C1 Kleine Organisaties zonder winststreven (RJk C1) en in overeenstemming is met de bepalingen bij 
en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 
(WNT).  
 
De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2021; 
2. de staat van baten en lasten over 2021; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en andere toelichtingen. 
  
De basis voor ons oordeel  
 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen en het Controleprotocol Wet Normering topinkomsten (WNT) 2021.  
Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Caleidoz zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties 
(Wta), 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.  
 
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
 
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de anticumulatiebepaling, 
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd.  
Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijving 
door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende 
topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting 
juist en volledig is.  
  
B. 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. 
 



 

 
 
 

 
 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 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 de Nederlandse Standaard 
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 
jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, in 
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en Rjk C1-richtlijn. 
 
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijnen voor de jaarverslaggeving C1 Kleine 
Organisaties zonder winststreven (RJk C1) en krachtens de WNT. In dit kader is het bestuur 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het 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 het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet 
het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de Raad 
van Toezicht het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te 
beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen 
en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.  
 
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 af te 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 zijn 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 en in overeenstemming 
met het controleprotocol WNT. Onze 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 entiteit; 

· het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en 
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan; 

· het vaststellen dat de door het 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 onderneming 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 zijn 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 onderneming haar 
continuïteit niet langer kan handhaven; 

· het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en 

· het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 

 
Wij communiceren met de raad van toezicht 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. 
   
Doetinchem, 22 maart 2022 
 
Stolwijk Kelderman  

 
 
 
 
drs. G.J. Bouwhuis RA 
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7. Bijlagen



BATEN

Reguliere subsidie 1.388.000€      1.363.000€      
Compensatie Coronakosten 20.385€           
Projectsubsidies:
- Jongerenwerk op school 19.000€           12.421€           
- Dorpshuis Lobith -€                  7.399€             
- Samen Zevenaar 17.794€           -€                  
- Budgetcoaching 10.000€           -€                  
- Week tegen de Eenzaamheid 7.329€             -€                  
- Jongerenwerk 35.775€           -€                  
- Corona activiteiten jeugd 6.314€             -€                  
- Corona activiteiten jongeren 20.186€           -€                  
- Formulierenbrigade 25.000€           
- Mantelzorg 35.000€           67.000€           

151.398€         111.820€         
Overige subsidies 19.504€           16.326€           
Opbrengsten Wmo 1.118€             
Activiteitenbaten 41.016€           38.050€           
Totaal baten 1.599.918€      1.550.699€      

LASTEN
Personele kosten 1.064.400€      1.074.692€      
Huisvestingskosten 83.926€           55.405€           
Organisatiekosten 145.026€         124.622€         
Afschrijvingen 58.185€           155.864€         
Activiteitenkosten 63.210€           38.374
Overige kosten 51.967€           
Totaal lasten 1.466.715€      1.448.957€      

Netto resultaat 133.203€         101.742€         
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7.1. Staat van baten en lasten gemeente Zevenaar

REALISATIE
2021

REALISATIE
2020
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