Stichting ViiA

2.1 Bestuursverslag
Inleiding
2017 was een hectisch jaar voor ViiA. Vanuit o.a. (financieel) strategische overwegingen hebben wij het
kantoor verplaatst van twee locaties naar één aan de Beukenweg. ViiA is nu gevestigd op een top (zicht)locatie
in Oost, waarvan wij ook verwachten, dat het helpt de naamsbekendheid van te vergroten en de toename van
het vrijwilligersbestand gunstig beïnvloed.
De Kennismarkt
ViiA coördineert de Kennismarkt, het digitale opleidingsplatform voor vrijwilligers. De subsidie hiervoor heeft
in 2017 erg lang op zich laten wachten. Pas in juli werd duidelijk dat de financiering zou worden toegekend. In
het eerste deel van 2017 werd vanuit de reguliere subsidie 4 uur per week gefinancierd vanwege het grote
belang van opleidingsaanbod voor vrijwilligers. De financiering is voor 2018 opnieuw toegezegd.

Gebiedsgericht werken
Op instigatie van het stadsdeel is er in 2017 op diverse wijzen gebiedsgericht gewerkt. Er was te constateren
dat de indeling in de gebieden die het stadsdeel heeft gemaakt veelal niet overeenkomt met de gebieden die
een bewoner, een hulpvrager of een vrijwilliger definieert. Het is daarom, ons inziens, van essentieel belang
om naast gebiedsgericht ook vooral vraaggericht te blijven werken. Vrijwilligers kunnen we die plek bieden
waar ze het beste tot hun recht komen. Bewoners krijgen op die manier de beste hulp of ondersteuning.

Bestuurswisselingen
Er is eind 2017 gepast afscheid genomen van de voorzitter Ronald Smallenburg en de penningmeester Hans de
Boer. Toegetreden tot het bestuur is Agnes Snelder. Het bestuur bestaat aanvang 2018 uit 2 personen. Er
wordt nog gezocht naar een derde persoon.
Begroting(stekort)
In 2017 hebben we, om ons begrotingstekort aan te vullen, een groot deel van onze reserves ingezet. In 2018
ontstaat door een lagere subsidieverlening (aangevraagd werd zo’n € 320.000 en toegekend zo’n € 259.200)
opnieuw een flink tekort in de begroting. Dat is niet meer aan te vullen vanuit onze reserves. In 2018 wordt
het wervingsbudget benut om ervoor te zorgen, dat maar van één in plaats van twee medewerkers afscheid
moet worden genomen. Uiteraard heeft dit direct invloed op het aantal te maken matches in 2018.
ViiA zoekt voortdurend naar nieuwe middelen om haar dienstverlening uit te kunnen breiden en
subsidietoekenning uit te breiden. Een voorbeeld daarvan is de verkregen subsidie van een fonds voor het ViiA
VitA-team. Een zelfsturend team van vrijwilligers dat we kunnen inzetten bij hulpvragers die zelf niet meer in
staat zijn prettige omstandigheden voor de vrijwilligers te creëren.
Het bestuur en de directie zijn zich aan het beraden omtrent de afname van de hoogte van haar reserve en het
daaraan verbonden risico. Het doel is om in het komende boekjaar een invulling te geven aan een meerjaren
visie, waarin we ons maximaal inzetten om zoveel mogelijk vrijwilligers te plaatsen om bewoners van het
stadsdeel te helpen en op zoek te gaan naar extra of nieuwe financieringsbronnen.
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ANBI status
De belastingdienst heeft ViiA in maart 2018, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2017, de ANBI status
toegekend. Wij willen hiermee het werven van nieuwe middelen vergemakkelijken.
Dankwoord
Tegen de hierboven geschetste achtergrond hebben de medewerkers van ViiA in 2017 hun werkzaamheden
met grote inzet verricht. Het bestuur spreekt ook op deze plaats daarvoor haar waardering uit.
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3.4 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving RJK C1 ' kleine organisaties
zonder winststreven'.
Organisatie
Stichting ViiA, statutair gevestigd te Amsterdam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer 34216095.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting ViiA, statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit:
versterken van de samenleving en leveren van een bijdrage aan de onderlinge solidariteit en sociale cohesie
op wijk- en buurtniveau, stimuleren en promoten van onderlinge hulp en ondersteuning in de vorm van
vrijwillige inzet en verbinden van buurtgenoten met een hulpvraag aan buurtgenoten die zich in dat kader
willen inzetten, zorgen voor een passend, samenhangend, efficiënt en integraal aanbod op het gebied van zorg
en maatschappelijke dienstverlening door het inzetten van vrijwilligers, al hetgeen in de ruimste zin met
bovenstaande verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Beukenweg 3a te Amsterdam.
Personeelsleden
Gedurende het jaar 2017 was gemiddeld 4,1 FTE (incl. ingeleend) in dienst. In het jaar 2016 was dit 4,1 FTE.
Geen van de bestuursleden ontvangt een bezoldiging voor zijn werkzaamheden.
Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017
Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2017 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.
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GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING
Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende
grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen
nominale waarde.
Materiële vaste activa
Afschrijvingspercentages:
Software & ICT apparatuur
Inventaris

33 %
20 %

Vorderingen
De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld,
ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en
kasmiddelen.
Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen
Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde
organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel
waarvoor de stichting is opgericht.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

-4-

Stichting ViiA

3.4 Toelichting op de jaarrekening
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op
balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde
van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn
geworden.
Baten
Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek
van kortingen en dergelijke, alsmede de baten uit hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige
ontvangsten.
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper.
De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De
kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van
baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.
Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de
verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen
onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn gebracht op
investeringen.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.
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