
FINANCIEEL JAARVERSLAG 2019 
 

Door de Coronacrisis wordt de behandeling van de jaarstukken 2019 op een andere wijze gedaan dan men 
gewend is. Doordat het niet mogelijk is om een algemene ledenvergadering te houden worden de 
jaarstukken alleen via de website gepubliceerd en kunnen leden daarover schriftelijk (of via email) vragen 
stellen. Op 19 mei 2020 is het financieel verslag over het jaar 2019 door het bestuur van de “Vereniging 
Zorgcoöperatie Rooi” te Sint-Oedenrode voorlopig vastgesteld. 
De stukken zijn door de ingestelde kascommissie op 25 mei 2020 gecontroleerd en juist bevonden.  
 
De Coöperatieve Vereniging Zorgcoöperatie Rooi U.A. is oorspronkelijk opgericht op 9 maart 2015. Per 1 
januari 2017 is de Coöperatieve Vereniging omgezet in een gewone Vereniging met volledige rechts-
bevoegdheid en werd de “oude” coöperatieve vereniging per 31 december 2016 geliquideerd. 
  
De activiteiten van de Vereniging zijn omschreven in de statuten en hebben als doel om te voorzien in de 
stoffelijke belangen (in de ruimste zin des woords) van haar leden o.a. door middel van het organiseren van 
zorg en dienstverlening aan mensen die hieraan behoefte hebben, voor korte of langere termijn. Ook het 
signaleren van behoeften/vragen van zorgvragers en het nemen, resp. ondersteunen van mogelijkheden om 
de zorgvraag op te lossen valt hieronder. 
 
Dit financiële verslag is opgesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële 
verslaglegging in Nederland. 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 

Omschrijving Werkelijk 2018 Begroot 2019 Werkelijk 2019 

Lasten - Huisvestingskosten 884,61 1.060,00 53,16 

 Kosten inventaris 0,00 0,00 0,00 

 Organisatiekosten 2.262,03 2.300,00 1.108,84 

 Administratiekosten 921,83 750,00 729,17 

 Verkoopkosten 0,00 0,00 0,00 

 Rente en bankkosten 175,14 175,00 175,19 

 Afschrijving 112,23 100,00 309,00 

Totaal lasten 4.355,84 4.385,00 2.375,36 

 

Baten - Contributies 2.915,00 3.000,00 2.945,00 

 Inschrijfgelden 82,66 150,00 165,31 

 Vergoeding zorghulp 0,00 250,00 0,00 

 Giften en legaten 1.957,04 500,00 298,49 

 Renteopbrengsten 0,00 0,00 0,00 

 Overige bijdragen 1,27 500,00 3,69 

Totaal baten 4.955,97 4.400,00 3.412,49 

 

Exploitatieresultaat 600,13 15,00 1.037,13 

Bijzondere baten/lasten 0,00   0,00 0,00 

Totaal resultaat 600,13 15,00 1.037,13 



 
 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 

Lasten 
- In de begroting 2019 waren nog huisvestingskosten voorzien. Zoals bekend mogen we echter vanaf 1-1-

2019 gebruik maken van een spreekruimte van Welzijn de Meierij. 
- In 2017 is de spaarrekening opgeheven. De renteopbrengst van de gewone rekening is nihil, terwijl de 

kosten wel gewoon doorlopen.  
- De afschrijving heeft betrekking op de kantoorinrichting die in 2019 als gevolg van de herhuisvesting is 

aangeschaft. Overigens is de kantoorfunctie (voorlopig) gestaakt. 
 

Baten 
- De opbrengst contributies blijft stabiel. Hoewel er flink wat leden zijn bijgekomen, zijn er helaas ook leden 

afgevallen. 
- In 2019 werd geen vergoeding uit zorghulp gedeclareerd.  
- De gift in 2019 heeft betrekking op een bijdrage uit de grote Clubactie van de Rabobank. 
- De overige bijdrage heeft betrekking op de afronding in de BTW-aangifte. 

 

In 2019 werden geen bijzondere Baten en Lasten ontvangen of betaald. 
 
 

BALANS 
 

 31-12-2018 31-12-2019 

Activa - Gebouwen   0,00  0,00 

 Inventaris  711,38  1.452,29 

 Vorderingen  293,65  241,65 

 Overlopende activa  114,00  114,00 

 Liquide middelen  5.681,53  6.049,75 

Totaal activa  6.800,56  7.857,69 

 

Passiva- Algemene Reserve   5.800,56  6.837,69 

 Risicovoorziening  1.000,00  1.000,00 

 Leningen  0,00  0,00 

 Crediteuren  0,00  0,00 

 Overlopende passiva  0,00  20,00 

Totaal passiva  6.800,56  7.857,69 

 

TOELICHTING OP DE BALANS 
 

De ZCR is vanaf 1 januari 2019 gehuisvest in een ruimte die om niet beschikbaar is gesteld door Welzijn de 
Meierij. 

De inventaris bestaat uit de kantoorinrichting die in 2019 is aangeschaft en die in 5 jaar tijd wordt 
afgeschreven. 

Vorderingen hebben betrekking op de BTW-aangiften in 2019 en een aantal openstaande contributies.  

De liquide middelen bestaan uit de gewone betaalrekening bij de Rabobank. 


