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1. Voorwoord 
Voor u ligt het jaarverslag van het Rosa Spier Huis (RSH). Hierin blikken we terug 
op 2018.    
 
• De nieuwbouw aan de Hector Treublaan bereikte het hoogste punt. De bouw 

liep volgens schema. Naar verwachting vindt de verhuizing eind 2019 plaats.  
• Er vond een audit plaats m.b.t. het PREZO Gouden Kwaliteitskeurmerk voor 

Verantwoorde Zorg & Verantwoord ondernemerschap. Het RSH voldeed aan alle 
eisen en behield het keurmerk. 

• Het bewonersonderzoek (Facit ) resulteerde in een 8,0 als rapportcijfer van de 
bewoners (SOM) (N= 38)  en een 8,9 van de vertegenwoordigers van bewoners 
met dementie (N=7).  

• Het nieuwe kwaliteitsplan voor 2019 kwam in nauwe samenwerking met 
medewerkers, CR en OR tot stand en werd gepubliceerd op de website.  

• De nieuwe AVG-wetgeving noopte ons tot het uitwerken van een plan en de 
implementatie daarvan. 

 
Het meerjarenbeleidsplan 2017 – 2019 werd (eind 2016) opgesteld in nauw 
overleg met de Adjunct-directeur, Diensthoofden, Ondernemingsraad en 
Cliëntenraad. Daarnaast is, i.v.m. specifieke externe en interne ontwikkelingen een 
jaarplan 2019 opgesteld i.o.m. het team, OR, CR. Dit is met RvT besproken en 
vastgesteld in samenhang met de begroting 2019.  
 
We hebben er alle vertrouwen in dat we het komend jaar, samen, vol passie en 
enthousiasme, verder mogen werken aan ons doel:  
Het blijven ondersteunen van onze unieke bewoners, op het moment en op de wijze 
zoals zíj dat wensen.  
 
Het meerjarenbeleidsplan is terug te vinden op de 
Website.http://www.rosaspierhuis.nl/index.php?pagina=meerjarenbeleidsplan 

2. Algemene informatie 

2.1. Uitgangspunten verslaglegging 
De jaarverslaglegging van de Rosa Spier Stichting is opgesteld conform de 
voorschriften Jaarverantwoording zorginstellingen 2018 en bestaat uit een 
directieverslag over de belangrijkste ontwikkelingen en veranderingen in en buiten 
de organisatie en de wijze waarop daarmee omgegaan is alsmede de resultaten 
daarvan. De inhoud van het directieverslag is gebaseerd op de bepalingen in de 
Zorgbrede Governance Code. 

http://www.rosaspierhuis.nl/index.php?pagina=meerjarenbeleidsplan
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2.2. Algemene identificatiegegevens 
 
Naam verslagleggende rechtspersoon Rosa Spier Stichting  
Adres Esseboom 2 
Postcode 1251 CP 
Plaats Laren  
Telefoonnummer 035-538 67 97  
KvK nummer  41125903 
E-mailadres info@rosaspierhuis.nl  
Fiscaal nr. 3016456 
Internet www.rosaspierhuis.nl 

2.3. Kerngegevens en nadere typering 
 

Statutaire doelstelling van de stichting:  
“De Stichting heeft tot doel huisvesting en zorg en diensten te verschaffen aan 
kunstenaars en wetenschappers, bij voorkeur met een sterke verankering in de 
wereld van kunst en cultuur. Zowel de huisvesting als zorg en diensten worden op 
een zodanige wijze aangeboden dat dit het kunstenaarschap ondersteunt en de 
werkzaamheden van bewoners bevordert.” 
 
Dit doet zij door: 

• Het exploiteren van één of meerdere woon-, werk- en zorgcentra ten 
behoeve van haar doelgroep. 

• Het organiseren van culturele activiteiten in het Rosa Spier Huis. 
• Het aanbieden van zorg op individuele basis, gebruikmakend van 

gesubsidieerde en particuliere gelden. 
• Alle overige wettelijke middelen. 

 
Kernactiviteit 
Het Rosa Spier Huis is uniek in Nederland, en misschien wel in Europa. De 
doelgroep van het huis wordt gevormd door kunstenaars en aan kunst 
gerelateerde wetenschappers. Wij bieden hen een veelzijdig pakket van diensten en 
een unieke culturele omgeving om oud te worden: 
 
• Wonen: op maat, van seniorenappartement tot 24/7 verpleeghuis 
• Werken: het blijven beoefenen van het eigen vak 
• Cultuur: beoefenen, beleven en delen 
• Zorg: licht tot intensief 
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Wonen kan op particuliere basis, ook in combinatie met een zgn. extramurale zorg 
indicatie (VPT) op basis van de Wet langdurige zorg (WLZ)  

Daarnaast biedt het Rosa Spier Huis ‘intramurale ‘zorg, eveneens voor bewoners 
met een WLZ-indicatie (zgn. ZZP). Ook biedt het Rosa Spier Huis Eerstelijnsverblijf, 
een mogelijkheid om tijdelijk in het verpleegtehuis te worden opgenomen.  

De aanvullende zorg (fysiotherapie, ergotherapie) wordt geleverd door het 
naastgelegen verpleeg- en verzorgingshuis Theodotion of door een vrijgevestigde 
fysiotherapeut in Laren.   

Het Rosa Spier Huis heeft op de huidige locatie 68 appartementen en 2 kamers 
voor kortdurend verblijf. Het Rosa Spier Huis is gevestigd in het gebied van 
Achmea/Zilveren Kruis en valt onder het zorgkantoor ’t Gooi. 

In 2019 verhuist het Rosa Spier Huis naar de Hector Treublaan. Daar worden 43 
intramurale wooneenheden gerealiseerd, plus twee intramurale wooneenheden 
voor Eerstelijnsverblijf en daarnaast 92 zelfstandige (zorg) appartementen voor 
particuliere bewoners of bewoners met een lichtere zorgvraag. Voor al deze 
bewoners geldt dat zij moeten voldoen aan de toelatingscriteria.  

2.4. Structuur van de organisatie 
 
Het Rosa Spier Huis is een stichting: de Rosa Spier Stichting.  

2.4.1.Toezicht 
Het Rosa Spier Huis werkt – volgens de Governance Code - met een Raad van 
Toezicht en een Bestuurder en de daarbij behorende reglementen. Het kader van 
de werkwijze en besluitvorming van de Raad van Toezicht is vastgelegd in de 
statuten van de stichting. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een 
financiële vergoeding, gebaseerd op de geldende WNT-regelgeving.  

2.4.2.Bestuur  
Het Rosa Spier Huis kent een éénhoofdig bestuur.  

2.4.3 Project Nieuwbouw 
Vanwege de (voorbereidende) werkzaamheden ten behoeve van de nieuwbouw is 
een externe bouwbegeleider aangesteld. Deze heeft de opdracht de bestuurder te 
adviseren en het totale bouwtraject te begeleiden. Ook werd een freelance 
marketingcommunicatie deskundige ingehuurd om de nieuwbouw, fondsenwerving 
en transitie te begeleiden. Ook is een projectteam ‘verhuizing’ gecontracteerd. 
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2.4.4.Organogram 
Het organogram van het Rosa Spier Huis ziet er in 2018 als volgt uit: 
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2.4.5. Toelatingen/zorgaanbod 
De toegelaten WLZ-functies betreffen: 

• Persoonlijke verzorging 
• Verpleging 
• Begeleiding 
• Verblijf 

 
Naast zorg biedt het Rosa Spier Huis wonen, werken (bewoners kunnen hun passie 
blijven uitoefenen in ateliers, studio’s en algemene ruimten) en cultuur 
(Tentoonstellingen, concerten, lezingen, voorstellingen, workshops etc.). 

2.4.6. Werkgebied 
Het Rosa Spier Huis heeft, met haar specifieke doelgroep, een landelijke functie. De 
zorg wordt ingekocht en bekostigd door Achmea Zorgkantoor regio ’t Gooi (WLZ) 
en zorgverzekeraars (ZVW/ELV). 

2.5 Maatschappelijke aspecten, samenleving en belanghebbenden 
 

Ontwikkelingen als scheiden wonen en zorg en het idee dat mensen zo lang 
mogelijk thuis blijven wonen heeft ook impact gehad op het Rosa Spier Huis. We 
bieden daarom levensloopbestendige diensten aan. Bewoners kunnen hier daarom 
wonen als particulier (mét services vanuit het Rosa Spier Huis), met een VPT- of 
met een ZZP-indicatie.  

 
De vergoedingen die ontvangen worden staan steeds minder in verhouding tot de 
toenemende zorgbehoefte van bewoners. Binnen de intramurale zorg vergoedingen 
(ZZP) wordt uitgegaan van gemiddelden. We zien echter in de praktijk dat veel 
bewoners inmiddels aan het zorgplafond zitten van de betreffende ZZP-indicatie.  

  
Medewerkers: De krapte op de arbeidsmarkt heeft voor het Rosa Spier Huis (nog?) 
niet geleid tot grote problemen. De bekendheid van het Rosa Spier Huis en de visie 
op zorg heeft er vermoedelijk toe geleid dat wij tot op heden geen problemen 
ondervinden bij het werven van nieuw personeel. Als personeel hier eenmaal in 
dienst is blijven zij dat ook heel lang. De (verwachte) uitstroom van medewerkers 
heeft met name te maken met de vergrijzing van het personeel. 

 
Wenswachtlijst: Voor het Rosa Spier Huis geldt een toelatingstoets, welke wordt 
uitgevoerd door onze toelatingscommissie. Toekomstige bewoners dienen een 
aantoonbare professionele achtergrond in de kunst of aan de kunst gerelateerde 
wetenschappen te hebben en worden dan ingeschreven op een wenswachtlijst.  
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Animo voor een woning in het nieuwe huis 
In het najaar van 2018 hebben twee informatiemiddagen voor aspirant-bewoners 
plaatsgevonden. De belangstelling was zeer groot. Ook ontvangen we nog steeds 
veel nieuwe aanvragen tot toelating op de wachtlijst. Van de 137 wooneenheden in 
het nieuwe huis zijn inmiddels 70 eenheden verhuurd aan huidige bewoners. De 
verhuur aan nieuwe bewoners loopt..  

 
Stakeholders Nieuwbouw 
Rond de nieuwbouw heeft het Rosa Spier Huis de afgelopen 12 jaar in de aandacht 
gestaan van omwonenden en bewoners van Laren. In 2016 is een gedetailleerde 
stakeholder analyse gemaakt vervolgens is een actief communicatiebeleid ingezet, 
zowel voor de interne doelgroep (toekomstige) bewoners, mantelzorgers, kinderen, 
medewerkers en vrijwilligers als voor alle externe stakeholders. Naast het 
verspreiden van nieuwsbrieven (per post en digitaal), publicaties op social media 
en persberichten, brochures etc, zijn er diverse informatiebijeenkomsten 
georganiseerd en houdt de bestuurder een maandelijks inloopspreekuur 
nieuwbouw. 

2.6 Resultaten van het gevoerde beleid 

2.6.1. Algemeen: 
Visie: In het Rosa Spier Huis staan kunstenaars en het maken van kunst centraal. 
Het huis is een woon- en werkomgeving van een gemeenschap van oudere 
kunstenaars. Zij wonen in het Rosa Spier Huis onder gelijkgestemden, met een 
atelier of muziekstudio en een podium aan huis. Met de zorg en ondersteuning van 
onze betrokken medewerkers, kunnen deze kunstenaars tot op hoge leeftijd hun 
vak blijven beoefenen en het leven dat zij gewend waren voortzetten. 

2.6.2. Kwaliteit en veiligheid 
Het RSH publiceerde in december 2018 “kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 2019 ” 
dat werd opgesteld in nauwe samenwerking met Cliëntenraad (CR) 
Ondernemingsraad (OR) Management Team (MT) en medewerkers. 
Ook de inzet van de extra beschikbare kwaliteitsgelden werd in overleg met 
bovengenoemde partijen vastgesteld.  

 
Voortgang van dit plan wordt minimaal 1x per kwartaal besproken met CR, OR, MT.  
Voor het volledige plan: https://rosaspierhuis.nl/wp-
content/uploads/2018/12/Kwaliteitsplan-2019-Rosa-Spier-Huis-versie-1.0-
20181030.pdf 
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Bewoners- Medewerkers 
In 2018 vonden twee kwaliteitsonderzoeken plaats.  
• Bewonerstevredenheid (Facit): we kregen een 8,0 als rapportcijfer van 

bewoners. Naar aanleiding van de uitkomsten wordt begin 2019 een 
verbeterplan opgesteld i.s.m. de CR, OR en MT 

• In het najaar van 2018 vond een medewerkerstevredenheidsonderzoek plaats. 
De uitkomst hiervan werd begin 2019 bekend. 

• Prezo audit; in 2018 vond de audit plaats; deze was zeer positief, het RSH 
behoudt het Gouden Keurmerk.  

 
Ook in 2018 werd bij- en nascholing aangeboden, zowel collectief als individueel; 
e.e.a. is opgenomen in het kwaliteitsplan en kwaliteitsverslag welke online terug te 
vinden zijn.  
 
Vrijwilligers 
Vrijwilligers zijn van groot belang voor het RSH. Zij ondersteunen bij vele 
activiteiten voor bewoners en verwelkomen publiek bij concerten, 
voorstellingen en openingen. Daarnaast verzorgen zij individuele begeleiding van 
bewoners bij bijvoorbeeld een bezoek aan het ziekenhuis. Ook zetten vrijwilligers 
zich in voor het RSH voor bijvoorbeeld de tentoonstellingscommissie of advisering 
en ondersteuning bij de programmering. In het RSH werken zo’n 60 vrijwilligers. 
 
Kwaliteitssysteem 
Naast deze onderzoeken heeft het Rosa Spier Huis een integraal 
kwaliteitssysteem. In 2016 heeft het Rosa Spier Huis wederom de PREZO Gouden 
Kwaliteitskeurmerk voor Verantwoorde Zorg & Verantwoord ondernemerschap 
behaald. Organisaties worden door het Keurmerk beoordeeld op 15 
kernprestaties. Het Rosa Spier Huis heeft 15 van de 15 prestaties behaald. In 
2018 volgde een tussentijdse audit, het rapport daarvan is terug te vinden op 
onze website onder het kopje ‘kwaliteit’. In 2019 volgt weer een volledige audit. In 
verband met de nieuwbouw en uitbreiding van ons dienstenpakket wordt het 
kwaliteitshandboek de komende jaren aangepast en verder structureel 
geactualiseerd.  
 
Veiligheid 
De Melding incidenten (MIC) en Melding Incidenten Medewerkers (MIM) 
procedures wordt uitgevoerd conform de eisen. Per kwartaal is een rapportage 
voorzien als onderdeel van het KPI-rapport dat ook met Cliëntenraad en 
Ondernemingsraad wordt besproken.  
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2.7. Visie en toekomstverwachting 
 

Toekomstvisie Rosa Spier Huis 
“In het Rosa Spier Huis staan kunstenaars en het maken van kunst centraal. Het 
huis is een woon- en werkomgeving van een gemeenschap van oudere kunstenaars. 
Zij wonen in het Rosa Spier Huis onder gelijkgestemden, met een atelier of 
muziekstudio en een podium aan huis. Met de zorg en ondersteuning van onze 
betrokken medewerkers, kunnen deze kunstenaars tot op hoge leeftijd hun vak 
blijven beoefenen en het leven dat zij gewend waren voortzetten. Het Rosa Spier 
Huis biedt bewoners, maar ook kunstenaars van buiten een podium, om hun 
inspiratie te delen met het publiek. Met haar eigen concert- en theaterzaal, 
expositieruimte, galerie café en een hoogwaardig culturele programmering, vormt 
het huis een bijzondere ontmoetingsplaats voor kunstenaars en kunstliefhebbers, 
jong en oud.”   
 
Blijven creëren, met onze zorg en ondersteuning 
In onze dienstverlening staat het welbevinden en geluk van bewoners centraal. 
Echtparen kunnen in het Rosa Spier Huis samen blijven wonen, ook wanneer één 
van de partners zwaardere zorg of ondersteuning nodig heeft. Bewoners beslissen 
vooral zelf welke zorg en ondersteuning zij willen; een leven en levensstijl zoals zij 
die wensen. Het Rosa Spier Huis is er om dat mogelijk te maken. Onze medewer-
kers respecteren de keuzes van bewoners en assisteren hen met aandacht, maat-
werk en flexibiliteit. Zo waarborgen we dat bewoners hun autonomie behouden, 
ook als zij ouder worden.  
 
Wonen in een culturele omgeving 
Het Rosa Spier Huis biedt bewoners (van alle inkomensniveaus) een culturele leef-
omgeving, met uitgebreide voorzieningen aan huis. Naast een levensloopbesten-
dige woning in een prachtige bosrijke omgeving, zijn er privé ateliers of studio’s te 
huur. Het huis heeft een uitgebreid palet aan culturele voorzieningen: een concert- 
en theaterzaal, een gezamenlijk atelier en muziekstudio, een bibliotheek, expositie-
ruimte, beeldentuin en een professioneel galerie café met terras. Ons brede cultu-
rele programma omvat professioneel begeleide activiteiten voor bewoners en hun 
familie, openbare exposities, concerten, theatervoorstellingen, try-outs, lezingen 
en meer.  
 
Werken onder gelijkgestemden 
Het Rosa Spier Huis vormt de werkomgeving van een gemeenschap die verbonden 
is door kunst. Bewoners, medewerkers en vrijwilligers; allen zijn we erg betrokken 
bij elkaar. Onze kleine organisatie heeft korte lijntjes en open deuren. Iedereen 
mag hier zichzelf zijn. Die onderlinge acceptatie, zorgt voor een warme werksfeer.  
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We zijn flexibel en daar waar nodig helpen we elkaar. Dit draagt eraan bij dat 
bewoners tot op hoge leeftijd als kunstenaar actief blijven en medewerkers en 
vrijwilligers hier lang en met plezier werken.  
 
Podium en culturele ontmoetingsplaats 
In het Rosa Spier Huis staat kunst en kunst maken centraal. Wij bieden bewoners 
en kunstenaars van buiten een podium, zodat zij hun inspiratie kunnen (blijven) 
delen. In onze concert-/ theaterzaal en in onze expositieruimte is een 
hoogwaardige, professionele culturele programmering te zien: kunst in de volle 
breedte en in vele vormen. Onze eigen (kunst- en boeken-) collectie, omvat 
honderden werken van (oud)bewoners en andere kunstenaars die het huis een 
warm hart toedragen. Dagelijks wordt er in onze ateliers en studio’s kunst 
gecreëerd. En met bijzondere projecten brengen we onze ervaren bewoners in 
contact met jong talent. Het Rosa Spier Huis vormt daarmee een bijzondere 
ontmoetingsplek voor kunstenaars én kunstliefhebbers, jong en oud.  

 
Meerjarenbeleidsplan 
De toekomstverwachting en beleid is vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan 
2017-2019 dat gepubliceerd werd op de website.  

3. Belangrijke ontwikkelingen, risico’s en onzekerheden 
 

I.v.m. externe en interne ontwikkelingen werd naast het meerjarenbeleidsplan (2017-
2019) t.b.v. de interne organisatie een jaarplan 2019 opgesteld en besproken met OR, CR 
en RvT.   

3.1. Nieuwbouw 
De nieuwbouw wordt als project aangestuurd en gemonitord; 

• Projectadviseur aangesteld 
• Projectadministratie (kostenbeheersing) ingericht, rollen/taken verdeeld 
• Voortgangsrapportage vast punt op agenda RvT 
• Projectbegroting aangepast, vastgesteld in RvT in december 2018 
• Voortgang werd separaat gerapporteerd aan RvT 
• Periodiek opdrachtgeversoverleg tussen projectadviseurs, 

projectcoördinator, projectontwikkelaar en beide opdrachtgevers 
(Bestuurder RSH en B. Slokker) 
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3.2. Risicomanagement 
Dit is een vast agendapunt in het periodieke overleg met de RvT en in het 
opdrachtgeversoverleg Project Nieuwbouw.  
 
Geïdentificeerde risico’s 
0 =  niet   ++ = gemiddeld 
+ =  enigszins/klein  +++ =  groot 
 
 
Onderstaand een overzicht van eind 2018 benoemde risico’s, status en eventuele 
nieuwe risico’s.  
 

Omschrijving Kans Impact Maatregel/bevinding 
Vertraging nieuwbouw ++ 0  Hier is rekening mee 

gehouden 
Leegstandsrisico + 0 Rekening mee gehouden in 

meerjarenbegrotingen 
Niet verkrijgen benodigde 
sponsorgelden 

0/+ +++ Bepaalde onderdelen van 
bouwproject kunnen 
eventueel later worden 
toegevoegd. / zijn schrapbaar. 
Begin 2019 was 95% 
toegezegd 
 

Cashflow probleem 0/+ + 95% van sponsorgelden is 
toegezegd. Bouwbudget is 
vooralsnog toereikend.  
Verhuur gestart en 1e 
bevindingen zijn zeer positief 
(veel respons)  

3.3. Interne beheersing  
Ieder kwartaal is een overzicht gemaakt van de productie/bezetting en de uitgaven 
ten opzichte van de begroting. Deze kwartaaloverzichten zijn op de Raad van 
Toezichtvergaderingen besproken. De auditcommissie bespreekt eenmaal per jaar 
met de bestuurder de jaarrekening en de begroting, in aanwezigheid van de 
accountant.  

3.4. Interne controle  
In 2018 zijn door de accountant interne controles gedaan. Deze controles zijn 
volgens de risicoanalyse intramurale zorg uitgevoerd. 
De AO/ic-controles worden door een externe partij periodiek uitgevoerd.  
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3.5. Overig 
Er wordt door RSH geen gebruik gemaakt van financiële instrumenten als swaps, 
futures en andere derivaten. 

4. Informatie over toepassing gedragscodes, bestuur en 
medezeggenschap 

4.1. Normen voor goed bestuur 
Het Rosa Spier Huis past de Zorgbrede Governance Code toe. De statuten en 
reglementen voldoen aan de eisen van de code. De nieuwe Code (2017) werd door 
RvT en bestuur geanalyseerd, besproken en het beleid werd getoetst. De conclusie 
luidde dat veel al conform de Code geregeld was. Het plan van aanpak rond de 
nieuwe Code alsmede de Code zelf werd ook besproken en afgestemd met OR en CR. 
Enkele verbeterpunten werden geïdentificeerd en geïmplementeerd (enkele punten 
werden begin 2018 uitgevoerd). De Governance Code keert jaarlijks terug op de 
agenda van RvT.  

4.2. Bestuur  
De Stichting kent een éénhoofdig bestuur: Mevrouw K.E.M. Annaert MBA  

 
De Raad van Toezicht toetst of de bestuurder bij de beleidsvorming en uitvoering van 
bestuurstaken oog houdt voor het belang van de organisatie in relatie tot de 
doelstelling en maatschappelijke functie en of er een zorgvuldige afweging wordt 
gemaakt van de belangen.  
 
Naar oordeel van de Raad van Toezicht heeft de Bestuurder uitstekend 
gefunctioneerd, e.e.a. is besproken in een functioneringsgesprek in februari en 
vastgelegd in een verslag.  

 
De bestuurder heeft geen nevenfuncties en dus geen andere inkomsten en wordt 
betaald volgens de cao-VVT. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
overgangsregeling van WNT-2. 

4.3. Raad van Toezicht  
Aan- en aftreedrooster 

I.v.m. gewichtige redenen, te weten de noodzakelijke continuïteit rond het 
nieuwbouwproject, werd op verzoek van de overige leden van de Raad van Toezicht 
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de zittingstermijn van mevrouw Mazel met één jaar verlengd. Zij trad op 1 februari 
2018 af.  
De heer J. Crol nam het Voorzitterschap van haar over.  
In plaats van mevrouw Mazel werd mevrouw L.M. van der Goes van Naters-Hijmans, 
na een openbare sollicitatieprocedure, benoemd tot nieuw lid Raad van Toezicht  

In de samenstelling van de Raad is bij de benoeming rekening gehouden met de 
ontwikkelingen in de (financiering) van de zorg en met de nieuwbouwplannen van 
het huis.  

 

Leden per 31 december 2018   
Dhr. ir. J.B. Crol Voorzitter- Aandachtsgebied: Financiën  
Nevenfuncties: 
Bestuursadviseur bij Turner 

   Voorzitter RvC Outdoor Life Group 
 
De heer A.A.W. Hamburger – aandachtsgebied P&O 
Voorgedragen door de Cliëntenraad 
Nevenfuncties: geen  
 
Mevr. mr. I.M.B. Kramer – aandachtsgebied: P&O 
Nevenfuncties:  
Advocaat & Registermediator Lassche en van Zutphen advocaten 
Registermediator bij de Federatie voor Registermediators 
Adviseur bij Rechtshulp Naarden  
 
Mevrouw drs. H.C. van Eyck van Heslinga – Aandachtsgebied: Financiën  
Nevenfuncties:  
Directeur Crownstone Holding BV 
OK-Bestuurder O&T Kindercentra B.V. 
OK-Bestuurder Nijhuis Fabel B.V. 
Commissaris RIG Markerink BV en Commissaris A&R Markerink Holding BV 
Auditor Accreditatie zorgbestuurders NVZD,  
Associate Partner Partners & Terdu 
 
Mevrouw mr. L.M. van der Goes van Naters-Hijmans - Aandachtsgebied: P&O 
Nevenfuncties: 
Organisatie-adviseur (Onwards Strategy, Lemon Associates) 
Vice-voorzitter Raad van Toezicht Internationaal Theater Amsterdam, voorzitter 
selectie-remuneratiecommissie, lid strategiecommissie 
Lid bestuur Stichting Uilenburger Sjoel 
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Audit/financiële Commissie  
Leden:  Mw. Drs. H.C. van Eyck van Heslinga 

Dhr. Ir. J.B. Crol 
Deze commissie kwam in 2018 tweemaal bijeen, éénmaal t.b.v. controle 
jaarrekeningen 2017 én éenmaal t.b.v. bespreking en controle (meerjarig) 
begrotingen en projectadministratie. In beide gevallen werd vervolgens positief 
advies uitgebracht aan de Raad van Toezicht m.b.t. het goedkeuren van 
onderliggende stukken. 
 
Renumeratie Commissie 
Leden: Mevr. mr. L.M. van der Goes   
  Dhr. A.A.W. Hamburger 
 
Deze commissie kwam in 2018 éénmaal bijeen t.b.v. het voeren van een 
functioneringsgesprek met bestuurder.  

 
Functioneren Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht vergadert in principe om de maand. 
De Bestuurder is bij alle vergaderingen aanwezig geweest. Bij alle vergaderingen 
was ook het noodzakelijke aantal leden van de Raad aanwezig om beslissingen te 
kunnen nemen. Van de Raad van Toezicht vergaderingen en de auditcommissie 
werden notulen gemaakt. De notulen werden verspreid onder de voltallige Raad 
van Toezicht. 
 
Na elke Raad van Toezichtvergadering vindt een korte onderlinge evaluatie plaats 
over de gang van zaken tijdens de vergadering. Hierbij is de Bestuurder niet 
aanwezig.  
 
Onder externe begeleiding vond een uitgebreide evaluatie van de RvT plaats. 
 
Honorering Raad van Toezicht 
De honorering van de Raad van Bestuur is conform vigerende wet- en regelgeving. 
Zie voor nadere toelichting de jaarrekening.  

4.4. Cliëntenraad  
Het RSH kent op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen een 
Cliëntenraad (CR). De CR heeft tot taak om binnen het kader van de doelstellingen 
van het RSH, de gemeenschappelijke belangen te behartigen van de bewoners.  
De CR wordt door de organisatie ondersteund met een jaarlijks budget voor de 
kosten van vergadering, drukwerk, training etc. Ook wordt de CR ondersteund door 
een (parttime) secretaresse.  
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M.b.t. de ontwikkelingen van de plannen rond de nieuwbouw is de CR intensief 
betrokken geweest. Met name ook bij de (juridische) uitwerking van de 
dienstverlening- en zorgverlening en huishoudelijk reglement op de nieuwe locatie.  
Er vond periodiek overleg plaats, van dit overleg werden notulen gemaakt. Een 
delegatie van de CR is altijd aanwezig bij (een deel van) de vergadering met de 
RvT. De CR is o.a. betrokken geweest bij het uitwerken van het voorstel m.b.t inzet 
extra middelen Waardigheid en Trots, inrichting nieuwbouw, contracten 
nieuwbouw en een reeks van protocollen.  
Ook heeft de CR tweemaal gesproken met vertegenwoordigers van het Zorgkantoor 
(Zilveren Kruis)  
  
In oktober 2017 vonden verkiezingen plaats voor de CR.  
 
Samenstelling CR op 31 december 2018 
Mw. M. Holt   (bewoner) 
Dhr. J. Ingen Housz (bewoner) 
Mw. L. Klein Essink  
Dhr. R. Snoek 
Mw. L. de Vrieze  , Voorzitter  

4.5. Ondernemingsraad 
In 2018 heeft 11 keer overleg plaatsgevonden. Het jaarverslag van de OR is door 
de OR verspreid onder de medewerkers 
 
M.b.t. de ontwikkelingen rond de nieuwbouw is de OR actief betrokken geweest. 
Voort heeft de OR ingestemd/ geadviseerd of kennisgenomen van de volgende 
protocollen, reglementen en documenten: 

• Begrotingen 2019 
• Jaarcijfers 2017 
• Kwartaalrapportages 
• Mic/Mim- rapportages 
• Perspekt Auditrapport 
• Kwaliteitsplan (in het kader van kwaliteitskader en kwaliteitsbudget) 
• Inzet extra middelen waardigheid en trots 
• Een aantal protocollen uit het kwaliteitshandboek 
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5. Financiële Informatie 

5.1 Ontwikkeling gedurende het boekjaar 
Er zijn in het jaar 2018 geen grote investeringen in het gebouw aan de Esseboom 
gedaan, maar wel veel kleine investeringen i.v.m. (nood) reparaties die nodig zijn om 
het gebouw veilig en bewoonbaar te houden. Het is merkbaar, dat het gebouw aan 
vervanging toe is.  
 
Nieuwbouw 
Op 20 december 2017 werd het terrein en pand aan de Hector Treublaan aangekocht. 
Dit werd gefinancierd middels een overbruggingshypotheek, een krediet en daarnaast 
uit eigen middelen. In februari 2018 werd een deel van het terrein, mét het gebouw 
verkocht aan de investeerder/ partner Acton BV. De bouw is gestart in mei 2018 
oplevering wordt verwacht aan het begin van het vierde kwartaal, de verhuizing zal 
plaatsvinden tussen medio november en medio december 2019.  
 
Financiën 2018 
In 2018 hebben we, i.t.t. de verwachtingen, geen problemen gehad met leegstand 
i.v.m. de aankomende verhuizing..  
 
Behaalde omzet en resultaten 
De som van de bedrijfsopbrengsten is toegenomen van EUR 3,4 miljoen naar EUR 4,0 
miljoen in 2018. Deze toename wordt verklaard door een toename van de opbrengsten 
zorgprestaties met EUR 0,7 miljoen welke wordt gecompenseerd door een daling van 
de overige bedrijfsopbrengsten met EUR 0,1 miljoen.  
De toename van de zorgopbrengsten is voornamelijk te verklaren uit een stijging van 
de Wlz-opbrengsten. Deze toename is te verklaren door de hogere tarieven die mogen 
worden gerekend voor de diverse ZZP’s uit hoofde van het Kwaliteitskader 
verzorgings-en verpleeghuizen alsmede een toename van de productie. In 2017 was 
sprake van een (tijdelijke) daling door een piek in het aantal bewoners dat in 2017 
overleden was, hetgeen leidde tot leegstand. In 2018 is sprake van een 100% 
bezetting en is vooralsnog geen sprake van een (verwachte) leegstand in verband met 
de komende verhuizing naar de Hector Treublaan. 
 
Het operationele (bedrijfs)resultaat 2018 bedraagt € 291.000. Het uiteindelijke 
resultaat boekjaar bedraagt € 159.000. 
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Vermogensontwikkeling 
 

Kengetallen Norm 2018 2017 

DSCR (debt Service Cover ratio)  1,2 3,99 1,88 

Liquiditeitsratio 1,5 3,06 4,83 

Budgetratio 15-25% 84% 94% 

Solvabiliteit 25% 35% 42% 

 
Als gangbare norm voor een gezonde vermogenspositie van zorgaanbieders geldt 
veelal een budgetratio (eigen vermogen/ opbrengsten) van 15%-25% en een 
solvabiliteit van 25% (eigen vermogen / balanstotaal). Uit bovenstaande tabel is af te 
leiden dat de verwachting is dat Het Rosa Spier Huis voldoende eigen vermogen heeft 
om haar langlopende verplichtingen te kunnen voldoen. De toename van de 
solvabiliteit hangt samen met het positieve resultaat en ligt in lijn met de gemiddelde 
solvabiliteit van andere verpleeg-en verzorgingshuizen. 
 
Liquiditeits-en financieringsontwikkeling 
Voor externe financiers is vooral de Debt Service Cover Ratio (DSCR) ofwel de 
schulddekkingsgraad een belangrijk criterium. Deze ratio geeft aan in hoeverre het 
bedrijfsresultaat ruimte biedt om aan rente-en aflossingsverplichtingen te voldoen. 
Deze is bij het Rosa Spier Huis boven de norm. 
 
De liquiditeitsratio ligt boven de norm van 1,5. Hierdoor is het risico dat Het Rosa 
Spier Huis op korte termijn niet aan haar kortlopende verplichtingen kan voldoen 
gering. 

5.2 Vooruitblik  
Het Rosa Spier Huis voert voor de komende jaar een financieel overbruggingsbeleid 
m.b.t de oudbouw (Esseboom), alleen het hoognodige onderhoud zal worden verricht.  
 
Het nieuwbouwtraject startte in 2016, meerjarenbegrotingen zijn opgesteld, en de 
voorbereidingen van de nieuwbouw werden gestart. Op moment van schrijven is circa 
90% van de begrote kosten gecontracteerd en dus definitief vastgesteld, de overige 
10% zal voor de zomer bekend zijn. De verhuur is gestart en de belangstelling is 
groot.  
 
Het meerjarenbeleidsplan 2017 – 2019 is gepubliceerd op de website. 
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Geconsolideerde balans per 31 december 2018  
 
 
ACTIVA       2018  2017 

       €  € 
Vaste activa          
Materiële vaste activa  (1)     6.511.792  10.543.090 

Totaal vaste activa       6.511.792  10.543.090 

          
Vlottende activa          
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort (2)     55.025  75.035 
Debiteuren en overige vorderingen  (3)     186.874  327.311 
Liquide middelen  (4)     2.962.392  510.621 

Totaal vlottende activa        3.204.291  912.967 

          

Totaal activa       9.716.083  11.456.057 
          
          
PASSIVA          

          
Groepsvermogen  (5)        
Kapitaal       45  45 
Bestemmingsreserve       400.000  742.215 

Bestemmingsfonds       1.931.265  1.931.905 
Algemene en overige reserves       1.061.165  559.323 

Totaal groepsvermogen        3.392.475   3.233.488 

          
Voorzieningen  (6)        

Voorzieningen       12.657  14.177 

Totaal voorzieningen       12.657  14.177 

          
Langlopende schulden ( > 1 jaar )  (7)        
Langlopende schulden bij kredietinstellingen      4.000.000  4.000.000 

Langlopende leningen       1.263.460  244.431 

Totaal langlopende schulden       5.263.460  4.244.431 

          
Kortlopende schulden ( < 1 jaar )  (8)        
Kortlopende schulden bij kredietinstellingen       -     3.409.409 
Crediteuren en overige kortlopende schulden       1.047.491   554.552 

Totaal kortlopende schulden        1.047.491   3.963.961 

          
Totaal passiva       9.716.083  11.456.057 
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Geconsolideerde resultatenrekening over 2018 
 
 

       2018  2017 

       €  € 
Bedrijfsopbrengsten          
Opbrengsten zorgprestaties  (10)     3.436.398  2.731.174 
Subsidies  (11)     17.890  11.193 
Overige bedrijfsopbrengsten  (12)      568.595   699.374 

Totaal bedrijfsopbrengsten       4.022.883  3.441.741 

          
Lasten          
Personeelskosten (13)     2.535.114  2.260.254 
Afschrijvingen  (14)     274.010  234.591 
Overige bedrijfskosten  (15)     923.191  1.008.416 

Totaal bedrijfskosten        3.732.315  3.503.261 

          

BEDRIJFSRESULTAAT       290.568  -61.520 
          
Financiële baten en lasten  (16)     -131.580  -81.431 
          

RESULTAAT BOEKJAAR       158.988  -142.951 

          
          
          
          

          
RESULTAATBESTEMMING       2018  2017 
       €  € 
Het resultaat is als volgt verdeeld:          

          
Bestemmingsreserve huisvesting        -342.215   - 
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten      -640  138.924 
Algemene reserve RSH      421.644  - 

Algemene reserve EB        80.199   -281.875 

        158.988   -142.951 
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2018 
 
 

       2018  2017 

       €  € 
Kasstroom uit operationele activiteiten         
Bedrijfsresultaat       290.568  -61.520 
Aanpassingen voor:          
    Afschrijvingen en overige waardeverminderingen      274.010  237.442 
    Mutaties voorzieningen       14.121  -12.111 

Veranderingen in het werkkapitaal          
    Mutaties vorderingen uit hoofde van financieringstekort    20.010  -35.481 
    Mutaties overige vorderingen       140.437  -187.418 
    Mutatie kortlopende schulden       478.168  -1.053.289 
 
Kasstroom uit bedrijfsoperaties       1.217.313  -1.112.377 
     
Rente baten / lasten       -131.580  -81.431 
    Buitengewone baten en lasten          

Kasstroom uit operationele activiteiten      1.085.733  -1.193.808 
          
Kasstroom uit investeringsactiviteiten         
    Investeringen in materiële vaste activa      5.170.960  -8.705.814 

    Doorverkoop materiële vaste activa      -6.114.900  - 
    Te vorderen btw op vaste activa      -68.348  - 
    Giften ten behoeve van nieuwbouw      -2.745.000  - 

       4.843.021  
 

-9.899.622 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten         
    Nieuw opgenomen langlopende leningen      1.283.330  4.000.000 

    Nieuw opgenomen kortlopende leningen       -     3.750.000 
    Aflossing leningen       -3.674.580  40.964 
 
Mutatie geldmiddelen       2.451.771  -2.108.658 

          
Verloop van de geldmiddelen is als volgt:         
Stand per 1 januari       510.621  2.619.279 
Mutatie boekjaar      2.451.771  -2.108.658 

Stand per 31 december       2.962.392  510.621 
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Toelichting Algemeen 
 
Gegevens Stichting 
Rosa Spier Stichting is statutair ( en feitelijk ) gevestigd te Laren, op het adres Esseboom 2 en is geregistreerd 
onder KVK-nummer 41125903 
 
De activiteiten van Rosa Spier Stichting bestaan voornamelijk uit levering van zorg aan intramurale en 
extramurale cliënten. 
 
Verslaggevingsperiode 
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2018 dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2018. 
 
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW).  
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.    
    
Continuïteit 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 
 
Vergelijking met voorgaand jaar  
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het 
voorgaand jaar. 
 
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, 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. 
 
Consolidatie 
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van de onderneming, haar 
groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap kan worden 
uitgeoefend dan wel waarover de centrale leiding bestaat. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin de 
onderneming een meerderheidsbelang heeft, of waarop op een andere wijze een beleidsbepalende invloed kan 
worden uitgeoefend. Bij de vaststelling of beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend, worden financiële 
instrumenten betrokken die potentiële stemrechten bevatten en direct kunnen worden uitgeoefend. 
Participaties die zijn verworven uitsluitend met het doel om ze binnen afzienbare termijn weer te vervreemden, 
worden niet geconsolideerd. 
Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop 
beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie 
betrokken tot het tijdstip van beëindiging van deze invloed. 
In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd, net als 
de binnen de groep gemaakte winsten. De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd, waarbij het 
minderheidsbelang van derden afzonderlijk tot uitdrukking is gebracht. 
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Grondslagen van waardering 
 
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 kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening 
genummerd.       
Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen 
naar de onderneming zullen toevloeien en het actief een kostprijs of een waarde heeft waarvan de omvang 
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar 
worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa. 
 
Een verplichting wordt in de balans verwerkt 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 waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder 
verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in 
de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de balans opgenomen verplichtingen.  
 
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot 
een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. 
Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er 
sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische 
voordelen en risico’s die zich naar waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico’s 
waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen. 
 
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of 
nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief 
of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in 
de winst-en-verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden 
getroffen in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit ertoe leidt dat het 
opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld. 
       
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van de Rosa Spier Stichting. 
       
Immateriële  en materiële vaste activa  
De immateriële en materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de aanschafwaarde onder aftrek van cumulatieve 
afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. 
De afschrijvingstermijnen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire 
methode en zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief.   
 
Op bedrijfsterreinen, vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet 
afgeschreven.  
 
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:  
• Bedrijfsgebouwen : 2 % 
• Machines en installaties : 5 % 
• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10 % 
• Computers en electronica : 20 % 
 
De materiële vaste activa waarvan de instelling krachtens een financiële leaseovereenkomst de economische 
eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële leaseovereenkomst voortkomende verplichting wordt 
als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd 
van de financiële leaseovereenkomst ten laste van het resultaat gebracht.    
    
Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de 
afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.     
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Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen  
Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer 
wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet 
terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de 
boekwaarde van een actief te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige netto 
kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. 
Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige 
kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en 
de realiseerbare waarde. De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte 
kosten welke nodig zijn om de verkoop te realiseren.      
Uit analyse blijkt dat de bedrijfswaarde hoger is dan de boekwaarde van de materiële vaste activa. Tevens is 
sprake van een zogenaamde stille reserve in de activa gezien de huidige boekwaarde van de activa en getaxeerde 
waarde. Om deze reden heeft geen afwaardering van het vastgoed plaatsgevonden.  
 
Financiële instrumenten 
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige vorderingen, 
geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, afgeleide financiële instrumenten (derivaten), 
handelsschulden en overige te betalen posten.        
De Rosa Spier Stichting maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten.   
           
Vorderingen 
De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. De vervolgwaardering 
van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs. 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-courant schulden bij banken zijn, indien van toepassing, opgenomen onder de 
schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. 
 
Voorzieningen algemeen 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op 
betrouwbare wijze is in te schatten. 
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale 
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders 
vermeld.  
Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze 
vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief 
in de balans opgenomen. 
 
Voorzieningen groot onderhoud 
Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen 
onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans. De uitgaven voor groot onderhoud worden 
ten laste gebracht van deze voorziening.  
 
Personele voorzieningen 
Voorzieningen voor personeel worden, indien het effect van de tijdswaarde van geld materieel is, gewaardeerd 
tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichting af te 
wikkelen. De disconteringsvoet voor belastingen waartegen contant wordt gemaakt, geeft de actuele marktrente 
weer. Hierin zijn de risico's waarmee bij het schatten van de toekomstige uitgaven reeds rekening is gehouden 
niet betrokken. 
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Voorziening uitgestelde beloning 
De voorziening voor uitgestelde beloning betreft een inschatting van in de toekomst mogelijk uit te betalen 
jubileumuitkeringen. De berekening van deze voorziening is gebaseerd op de volgende factoren: 
       
- de leeftijd van de medewerk(st)ers        
- het aantal jaren onafgebroken in dienst        
- bruto maandsalarissen        
- verwachte salarisstijgingen        
- de verwachte vertrekkans van de medewerk(st)ers        
        
Om de contante waarde van de voorziening te berekenen wordt gerekend met een disconteringsvoet  
van 0,27%.        
 
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. De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen 
onder kortlopende schulden.        
 
Grondslagen van 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 winst- en verliesrekening 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. 
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.       
 
Opbrengsten  
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening 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 balansdatum 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 samenhangende 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 
resultatenrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit. 
De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode 
waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans 
opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere 
opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of van 
verrekening met toekomstige betalingen door de instelling.  
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Voor de beloningen met opbouw van rechten (sabbatical leave, gratificaties e.d. ) worden de verwachte lasten 
gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties 
worden verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum 
en een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend 
uit levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn 
verschuldigd. Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de 
winst-en-verliesrekening gebracht. 
 
Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval 
van ziekte of arbeidsongeschiktheid), worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze 
beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van 
beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend 
geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid 
wordt een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting  van de bedragen 
die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is 
gebaseerd op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten). 
Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-
verliesrekening gebracht. 
 
Ontslagvergoedingen 
Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden toegekend in ruil voor de beëindiging van het dienstverband. 
Een uitkering als gevolg van ontslag wordt als verplichting en als last verwerkt als de onderneming zich 
aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden tot betaling van een ontslagvergoeding. Als het ontslag 
onderdeel is van een reorganisatie, worden de kosten van de ontslagvergoeding opgenomen in een 
reorganisatievergoeding. Zie hiervoor de grondslag onder het hoofd Voorzieningen. Ontslagvergoedingen 
worden gewaardeerd met inachtneming van de aard van de vergoeding. Als de ontslagvergoeding een 
verbetering is van de beloningen na afloop van het dienstverband, vindt waardering plaats volgens dezelfde 
grondslagen die worden toegepast voor pensioenregelingen. Andere ontslagvergoedingen worden gewaardeerd 
op basis van de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichting af te wikkelen. 
  
Pensioenen 
De aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn te betalen premie wordt als last in de winst-en-verliesrekening 
verantwoord en, voor zover de aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn te betalen premie nog niet is voldaan, als 
verplichting op de balans opgenomen. 
Rosa Spier Stichting heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort 
bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het voldoen van toekomstig hogere premiebijdragen. Om deze 
reden worden de op een periode betrekking hebbende premiebijdragen in die periode ten laste van het resultaat 
gebracht. 
 
Financiële baten en lasten 
De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan 
derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. Tevens is hieronder opgenomen het aandeel 
van de stichting in het resultaat van de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen dan wel 
ontvangen dividenden van deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid 
wordt uitgeoefend en waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten. 
 
Overheidssubsidies 
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruit ontvangen baten zodra er redelijke 
zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbonden 
voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de groep gemaakte kosten worden systematisch als 
opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden 
gemaakt. Subsidies ter compensatie van de groep voor de kosten van een actief worden systematisch in de winst-
en-verliesrekening opgenomen gedurende de gebruiksduur van het actief. Een krediet afgesloten tegen een 
lagere rente dan de marktrente, wordt als schuld in de balans opgenomen waarbij waardering plaatsvindt zoals 
opgenomen onder Financiële instrumenten. Het verschil tussen het hogere ontvangen bedrag van het krediet en 
de boekwaarde bij eerste verwerking betreft het voordeel als gevolg van de lagere rente. Dit voordeel wordt 
verwerkt als overheidssubsidie. 
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Grondslagen van segmentering 
 
Aangezien de activiteiten van de Rosa Spier Stichting uitsluitend WLZ gefinancierde activiteiten betreffen en 
Stichting Esseboom uitsluitend niet WLZ gefinancierde activiteiten heeft is segmentatie van de 
resultatenrekening in de geconsolideerde jaarrekening achterwege gelaten.    
    
Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht 
 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. 
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. In deze opstelling is de mutatie van de kortlopende 
schulden aan de kredietinstellingen begrepen in de mutatie van de liquide middelen. 
 
Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum 
 
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de 
datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening. 
Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de 
jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers 
van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening. 
 
Waarderingsgrondslagen WNT 
 
Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en 
regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.  
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Toelichting op de geconsolideerde balans 
 
VASTE ACTIVA          
          
1. Materiële vaste activa       2018  2017 

       €  € 
De specificatie is als volgt:          
Bedrijfsgebouwen en terreinen       1.918.479  8.163.348 
Machines en installaties       -  66.507 
Overige vaste activa       98.980  138.819 
Vooruit betaald op activa / vaste activa in uitvoering    4.494.333  2.174.416 

Totaal materiële vaste activa       6.511.792  10.543.090 

          
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven  2018  2017 

       €  € 
          

Boekwaarde per 1 januari       10.543.090  2.074.717 
Bij: investeringen       2.357.612  8.705.814 
Af: desinvesteringen       -6.114.900  2.845 
Af: afschrijvingen       -274.010  234.596 

          
Boekwaarde per 31 december        6.511.792  10.543.090 

          
          

 

Bedrijfs- 
gebouwen / 

terreinen 

 Machines 
en 

installaties 

 Overige 
vaste 
activa 

 Activa in 
uitvoering 

 
Totaal 

 €  €  €  €  € 

Aanschafwaarde begin boekjaar 2018 11.009.543  426.255  348.263  2.177.269  13.961.330 

Cumulatieve afschrijvingen -2.846.195  -359.748  -209.444  -2.853  -3.418.240 

Boekwaarde begin boekjaar 2018 8.163.348  66.507  138.819  2.174.416  10.543.090 

          

Mutaties in het boekjaar          

Investeringen  5.322    -      26.988    2.325.302    2.357.612  

Desinvesteringen  -6.114.900    -      -      -      -6.114.900  

(De)activering van activa in uitvoering  -      -      5.385    -5.385    -    

Afschrijvingen lopend boekjaar  -135.291    -66.507    -72.212    -      -274.010  

  -6.244.869    -66.507    -39.839    2.319.917    -4.031.298  

          

Aanschafwaarde ultimo boekjaar 2018  11.014.865    426.255    380.636    4.497.186    16.318.942  

Cumulatieve afschrijvingen t/m 2018  -9.096.386    -426.255    -281.656    -2.853    -9.807.150  

Boekwaarde ultimo boekjaar 2018  1.918.479    -      98.980    4.494.333    6.511.792  

          
 
Afschrijvingen vinden plaats conform vorenstaande waarderingsgrondslagen. 
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De gedane investeringen in vaste activa in uitvoering hebben betrekking op de bouw van het nieuwe Rosa Spier 
Huis aan de Hector Treublaan 97 te Laren. Er is voor een bedrag ad € 5.138.650 geïnvesteerd in het boekjaar 
2018. Op dit bedrag is een investeringssubsidie ontvangen ad € 2.745.000 en tevens is een bedrag ad € 68.348 
bouw-btw teruggevorderd. 
 
De desinvestering op gebouwen en terreinen betreft de doorverkoop van een deel van de grond die eind 2017 was 
aangekocht door Stichting Esseboom. 

 
VLOTTENDE ACTIVA          
          
2. Vorderingen uit hoofde van financieringsverschil WLZ     
     
     2017  2018  Totaal 

     €  €  € 

          

Saldo per 1 januari      75.035    -      75.035  

          

Mutaties in het boekjaar          

Financieringsverschil boekjaar      -      55.025    55.025  

Correcties voorgaande jaren      -      -      -    

Betalingen / ontvangsten      -75.035    -      -75.035  

      -75.035    55.025    -20.010  

          
Saldo per 31 december      -      55.025    55.025  

          
Stadium van vaststelling ( per erkenning )*    c  a  a 
          
* a = interne berekening, b = overeenstemming met zorgverzekeraar, c =definitieve vaststelling NZa 
          
          
Specificatie financieringsverschil in het boekjaar       
       2018  2017 
       €  € 
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten WLZ  (exclusief subsidies)  3.372.423  2.629.631 
Af: ontvangen voorschotten       3.317.398  2.554.596 
Totaal financieringsverschil       55.025  75.035 

          
          
3. Debiteuren en overige vorderingen      2018  2017 
       €  € 
De specificatie is als volgt:          
Debiteuren          
Debiteuren       27.227  48.381 
Voorziening dubieuze debiteuren        -     -31.800 
       27.227  16.581 
          
In 2018 was een voorziening voor oninbare debiteuren niet nodig. 
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       2018  2017 
       €  € 
Gelieerde organisaties          
RC Stichting Vrienden        -     - 
RC Stichting Voor en Door Kunstenaars       -     18.930 
RC Stichting Garantiefonds        -     47.532 
RC Nieuw Rosa Spier Huis        -     124.469 
        -     190.931 

          
Gedurende 2018 zijn de rekening courant posities uit 2017 afgehandeld. 
          
Vorderingen en overlopende activa          
Omzetbelasting        71.671    -    
Vooruitbetaalde bedragen        70.300   18.767 
Te vorderen rente        -     13.855 
Overige vorderingen        17.676   87.177 
        159.647   119.799 

          
Totaal debiteuren en overige vorderingen      186.874  327.311 

          
In 2018 is Stichting Esseboom begonnen met het exploiteren van culturele activiteiten wat btw belaste 
prestaties zijn. Om die reden is Stichting Esseboom btw plichtig.  
Tevens neemt Stichting Esseboom een deel van de bouw btw in vooraftrek. 
          
4. Liquide middelen          
       2018  2017 
De specificatie is als volgt:       €  € 
Bankrekeningen       2.958.994  504.537 
Kas       3.398  6.084 
Totaal liquide middelen       2.962.392  510.621 

          
Alle liquide middelen zijn vrij beschikbaar         
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PASSIVA          
          
5. Groepsvermogen       2018  2017 

       €  € 
Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten       
Kapitaal       45  45 
Bestemmingsfondsen       1.931.265  1.931.905 
Bestemmingsreserve       400.000  742.215 
Algemene en overige reserves       1.061.166  559.323 

Totaal groepsvermogen       3.392.476  3.233.488 

          
          

Kapitaal   2017  
Resultaat 
bestemming 

Overige 
mutaties  2018 

Het verloop is als volgt:   €  €  €  € 
Kapitaal   45  -  -  45 
Totaal kapitaal   45  -  -  45 

          
          

Bestemmingsreserve en fondsen   2017  
Resultaat 
bestemming 

Overige 
mutaties  2018 

Het verloop is als volgt:   €  €  €  € 
Fonds aanvaardbare kosten    1.931.905   -640  -  1.931.265 
Bestemmingsreserve huisvesting    742.215    -342.215    -      400.000  
Totaal bestemmingsreserves en fondsen   2.674.120   -342.855   -     2.331.265  

          
          

Algemene en overige reserves   2017  
Resultaat 
bestemming 

Overige 
mutaties  2018 

Het verloop is als volgt:   €  €  €  € 
Esseboom   530.493   80.199    -      610.692  
Rosa Spier Huis   28.830  421.644   -     450.473 
Totaal algemene en overige reserves  559.323  501.843   -     1.061.166 

          
          
De bestemmingsreserve huisvesting is gevormd ter dekking van de exploitatiekosten van de nieuwbouw voor de 
jaren 2018 en 2019. Deze reserve is in 2018 gewijzigd. Omdat de bouw in een verder gevorderd stadium is beland 
kon een exactere positie van de huisvestingsreserve worden bepaald. 
          
Overzicht totaal resultaat van de instelling      2018  2017 
       €  € 
Geconsolideerd netto-resultaat (na belastingen) toekomend aan de instelling  158.988  -142.951 
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6. Voorzieningen          
  2017  Dotatie  Onttrekking Vrijval  2018 
 €  €  €  €  € 
Het verloop is als volgt:          
Reservering jubilea 14.177   4.279    5.799    -      12.657  
Totaal voorzieningen 14.177   4.279    5.799    -      12.657  

          
Toelichting in welke mate ( het totaal van ) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd: 
          
Kortlopend deel (< 1 jr.) 3.537         
Langlopend deel (> 1 jr.) 9.120         
          
De voorziening reservering jubilea is gevormd om toekomstige uitkeringen met betrekking tot dienstjubilea 
van medewerkers op grond van de CAO te bekostigen. 
Bij de bepaling van de voorziening is rekening gehouden met een disconteringsvoet van 0,27%. 
          
          
7. Langlopende schulden ( >1 jaar )          
       2018  2017 
De specificatie is als volgt:       €  € 
Langlopende schulden bij kredietinstellingen     4.000.000  4.000.000 
Leningen       1.263.460  244.431 
Totaal langlopende schulden       5.263.460  4.244.431 
          
          
       2018  2017 
Het verloop is als volgt:         € 
Stand per 1 januari       4.255.004   871.553  
Bij: nieuwe leningen       1.283.330   4.000.000  
Af: aflossingen       265.171   616.549  
Stand per 31 december        5.273.163    4.255.004  
          
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar      9.703   10.572  
          
Stand langlopende schulden per 31 december      5.263.460  4.244.431 

          
Toelichting in welke mate ( het totaal van ) de langlopende schulden als langlopend moet worden beschouwd: 
          

Kortlopende deel van de langlopende schulden (< 1 jr.) ( aflossingsverplichting)  9.703   10.572  
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) ( balanspost)  5.263.460   4.244.431  
          
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden en de daarbij gestelde zekerheden wordt verwezen naar de bijlage 
overzicht leningen. 
 
De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. 
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8. Overige kortlopende schulden          
       2018  2017 
De specificatie is als volgt:       €  € 

Schulden bij kredietinstellingen        -     3.409.409 
          
Crediteuren        236.402   125.104 
          
Gelieerde organisaties          
RC Vrienden van het Rosa Spier Huis        70    -    
RC Nieuw Rosa Spier Huis        5.380    -    
          
Aflossingsverplichting langlopende schulden      9.703  10.572 
Belastingen en sociale premies       55.086  46.921 
Schulden ter zake pensioenen       16.035  52.253 
Nog te betalen salarissen       64.505  42.888 
ORT nabetaling       13.871  30.253 
Reservering Eindejaarsuitkering       11.150  7.998 
Vakantiegeld       83.612  75.554 
Vakantiedagen       74.099  60.129 
          
Nog te betalen kosten          
Rente        18.656   20.118 
Accountantskosten        11.000   10.500 
Administratie derden        -     5.000 
Vooruitontvangen bedragen        22.339   12.378 
Overige overlopende passiva        425.584   54.884 
          
Totaal overige kortlopende schulden       1.047.491  3.963.961 

          
- In december 2017 is er een overbruggingskrediet overeengekomen met de ING met een looptijd tot 1 

januari 2019. Deze is in februari 2018 volledig afgelost.  
- Het saldo crediteuren is toegenomen t.o.v. 2017 door één bouwfactuur met een groot bedrag die 

einde jaar nog niet betaald is.  
- Het saldo overlopende passiva is toegenomen door één bouwfactuur met een groot bedrag 

ontvangen in 2019 die betrekking heeft op 2018. 
          
9. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa 
          
Er zijn in 2018 gecontracteerde verplichtingen aangegaan in het kader van de nieuwbouw en ultimo 2018  is 
voor een bedrag ad € 7.189.195  nog niet volledig nagekomen. 
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Onzekerheden opbrengstverantwoording       
          
Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars 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. De Rosa Spier Stichting heeft op basis van 
een risicoanalyse een zo nauwkeurig mogelijke inschatting gemaakt van de hieruit voortvloeiende risico’s en 
verplichtingen. Daarbij is rekening gehouden met uitkomsten van interne en externe controles. De raad van bestuur 
heeft deze mogelijke effecten naar beste weten geschat en verwerkt in deze jaarrekening waar mogelijk en wijst op 
het resterende inherente risico ter zake dat kan leiden tot nagekomen financiële effecten in 2018 of later. De Rosa 
Spier Stichting verwacht uit hoofde van genoemde nacontroles geen noemenswaardige correcties op de 
gedeclareerde en verantwoorde opbrengsten uit zorgprestaties en maatschappelijke ondersteuning.  
      
          
Mogelijke rechten of verplichtingen in het kader van de niet in de balans opgenomen regelingen 
          
Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument   
   
Het macrobeheersinstrument kan door de minister van VWS ingezet worden om overschrijdingen van het macrokader 
zorg terug te vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg en bij instellingen voor curatieve geestelijke 
gezondheidszorg. Het macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor 
medisch specialistische zorg, respectievelijk Aanwijzing Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke 
gezondheidszorg. Ook voor instellingen in andere sectoren kan een Aanwijzing Macrobeheersinstrument van 
toepassing zijn. Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ambtshalve een mbi-omzetplafond 
vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling vastgesteld, welke afhankelijk is van 
de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling vindt plaats nadat door de 
Minister van VWS de overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het opvolgend jaar is 
gecommuniceerd. 
 
Voor 2018 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op EUR 22.542,3 miljoen (prijsniveau 2017). 
 
Bij het opstellen van de jaarrekening 2018 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2018. 
De Rosa Spier Stichting is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument 
voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking 
gebracht in de balans van de stichting per 31 december 2018. 
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BIJLAGE   -  Overzicht leningen 
Leninggever Datum Hoofdsom Totale 

looptijd 
Soort lening Werke-

lijkerente 
Restschuld 31 

december 2017 
Nieuwe 

leningen in 
2018 

Aflossing in 
2018 

Restschuld 31 
december 

2018 

Restschuld 
over 5 jaar 

Resterende 
looptijd in 
jaren eind 

2018 

Aflossings
wijze 

Aflossing 
2019 

   €     %   €   €   €   €   €     €  

              
Anna Stibbe stg 1-jan-68 212.787 50 Onderhands 5,00%  21.673    21.673  0  0 Annuïteit 0 

Steunfonds RSS 1-jan-67 33.688 50 Onderhands 5,00%  65.436   65.436 0  0 Annuïteit 0 

Steunfonds 27-jan-94 272.268 25 Onderhands 6,00%  54.450   54.450 0  0 Lineair 0 

Steunfonds 27-jan-94 113.445 0 Achtergesteld 7,00%  113.445   113.445 0  0 Geen 0 

ABN-AMRO  *) 20-mrt-17 2.000.000 10 Hypothecair 1,80%  2.000.000    2.000.000  10 Lineair 0 

ABN-AMRO  *) 20-mrt-17 2.000.000 10 Hypothecair 1,85%  2.000.000    2.000.000  10 Lineair 0 

Fair Play Beheer B.V. 1-sep-18 50.000 5 Onderhands 2,00%   50.000   10.167  39.933  4  9.703 

 Steunfonds 1-sep-18 1.233.330 10 Achtergesteld 1,80%     1.233.330   1.233.330    10    0 

              
Totaal            4.255.004   1.283.330   265.171   5.273.163        9.703     

          
*) Lening ABN-AMRO 

  

              

          
Op 20 maart 2017 is met de ABN-AMRO een kredietovereenkomst afgesloten voor de financiering van de nieuwbouw. Deze kredietovereenkomst is  op 3 december 2018 herzien. De faciliteit is als volgt omschreven: 

1.  10- jarige lening  €  2.000.000  tegen een rente van 1,80% vast tot 1 november 2023. Aflossing m.i.v. 1 maart 2021 van 95 delen ad € 10.527 en een restbedrag van € 999.935 op 1 november 2029. 

2.  10-jarige lening 
 

 €  2.000.000  tegen een rente van 1,85% vast tot 1 november 2025. Aflossing m.i.v. 1 maart 2021 van 95 delen ad € 10.527 en een restbedrag van € 999.935 op 1 november 2029. 

3.  1-jarige Euribor lening  €  5.000.000  tegen euribor rente + 1,80% opslag. Aflossing in één keer op 1 juli 2020. 
      

4.  10-jarige lening 
 

 €  2.000.000  tegen een rente van 2,15% vast tot 1 november 2025. Aflossing m.i.v. 1 december 2021 van 95 delen ad € 10.527 en een restbedrag van € 999.935 op 1 november 2029. 
    

          
Gestelde zekerheden: 

  

          
Een bankhypotheek, 1e in rang, van € 5.000.000, plus 40% voor rente en kosten en gevestigd op het registergoed Esseboom 2 te Laren. 

    
Een bankhypotheek, 1e in rang, van € 9.500.000, plus 40% voor rente en kosten en gevestigd op het registergoed Hector Treublaan 1 te Laren. 

   
Een pandrecht op de vorderingen en rechten uit gesloten en nog te sluiten huurovereenkomsten. 

       
De (huur)vorderingen die voortvloeien uit huurovereenkomsten van registergoederen die door de bank zijn of worden gefinancierd, moeten door de huurders overgemaakt worden op een rekening van de bank. 

Een pandrecht op de goederen zoals omschreven in artikel 24 van de Algemene Bankvoorwaarden. 
      

Een pandrecht op de vorderingendoor regres en subrogatie als gevolg van de hoofdelijke verbondenheid zoals omschreven in artikel 12.3. van de ABK. 

De EBITDA moet vanaf 2021 minimaal € 550.000 bedragen. 
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Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening 
 
BATEN          
          
10. Opbrengsten zorgprestaties ( en maatschappelijke ondersteuning )     
       2018  2017 
De specificatie is als volgt:       €  € 
Opbrengsten Zvw-zorg   44.128    81.153  
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)   3.372.423    2.643.552  
Overige zorgprestaties        19.847    6.469  
Totaal opbrengst zorgprestaties        3.436.398    2.731.174  

          
11. Subsidies (exclusief Wmo)         
       2018  2017 
De specificatie is als volgt:       €  € 
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies   17.890    11.193  
Totaal subsidies        17.890    11.193  

          
12. Overige bedrijfsopbrengsten          
       2018  2017 
De specificatie is als volgt:       €  € 
Opbrengsten particuliere verhuur        337.397    421.537  
Schenkingen        188.994    250.000  
Opbrengsten van diensten        21.043    19.071  
Opbrengsten en subsidie uit culturele activiteiten       21.161    -    
Overige opbrengsten        -      8.766  
Totaal overige bedrijfsopbrengsten        568.595   699.374 

          
          
LASTEN          
          
13. Personeelskosten          
       2018  2017 
De specificatie is als volgt:       €  € 
Lonen en salarissen       1.978.993  1.749.336 
Sociale lasten       307.157  286.744 
Pensioenpremies       159.349  139.338 
Andere personeelskosten       68.962  78.853 
Subtotaal       2.514.463  2.254.271 
 
Personeel niet in loondienst       20.652  5.983 
Totaal personeelskosten       2.535.114  2.260.254 

          
          
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:     
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden  50  47 
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De personeelskosten zijn toegenomen door o.a. een aantal factoren: 

- Een verhoging van de eindejaarsuitkering bij CAO geregeld 
- Een salarisverhoging van 4% bij CAO geregeld 
- Een 100% bezettingsgraad gedurende het hele jaar wat meer inzet van personeel vergt 
- Een toename van zorgzwaarte wat meer inzet van personeel vergt 

 
 
De stichting heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds in de jaarrekening verwerkt 
volgens de verplichtingenbenadering. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de 
pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddelde verdiende loon 
berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De 
verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 
bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn ( PFZW). Rosa Spier 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 PFZW dit toelaat. In december 2018 bedroeg de actuele 
dekkingsgraad 97,5% en de beleidsdekkingsgraad 101,3%. PFZW moet minimaal een beleidsdekkingsgraad 
hebben van 104,3%. Indien PFZW langer dan 5 jaar hier onder zit, moet zij de pensioenen verlagen. PFZW is 
volgens regelgeving financieel gezond bij een dekkingsgraad van ten minste 124%. PFZW mag vanaf een 
beleidsdekkingsgraad van 110% de pensioenen gedeeltelijk mee laten groeien. Omdat de vereiste 
dekkingsgraad niet behaald wordt, zullen op korte termijn de pensioenrechten niet worden geïndexeerd, maar 
zullen de premies verhoogd worden. 
Rosa Spier Stichting heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort 
van het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Rosa Spier Stichting heeft 
daarom  alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. 
De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies 
worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van 
toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. 
         
          
14. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa     
       2018  2017 
De specificatie is als volgt:       €  € 
Afschrijvingen:          
Immateriële vaste activa       -  - 
Materiële vaste activa       274.010  234.591 
Totaal afschrijvingen       274.010  234.591 

          
15. Overige bedrijfskosten         
       2018  2017 
De specificatie is als volgt:       €  € 
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten       240.270    209.965  
Algemene kosten       377.482    502.863  
Patiënt – en bewonersgebonden kosten       45.792    26.851  
Onderhoud en energiekosten       229.541    276.473  
Kostprijs culturele activiteiten       15.986    -    
Dotaties en vrijval voorzieningen   14.120    -7.736  
Totaal overige bedrijfskosten        923.191    1.008.416  
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Toelichting op de overige bedrijfskosten: 
 

- Door de toegenomen zorgzwaarte en 100% bezettingsgraad zijn de voedings- en hotelmatigekosten, 
maar ook de bewonersgebondenkosten toegenomen. 

 
- Anticiperend op de verhuizing wordt alleen noodzakelijk onderhoud gepleegd wat de kosten  hierop 

drukt. 
 

- De bouw is in een wat verder gevorderd stadium en om die reden is er minder aan advieskosten 
uitgegeven wat de daling in de Algemene kosten verklaart. 
 

- Stichting Esseboom is in 2018 begonnen met het exploiteren van culturele activiteiten 
 
          
16. Financiële baten en lasten          
       2018  2017 
De specificatie is als volgt:       €  € 
Bij: Rentebaten        -     429 
Af: Rentelasten        99.704   11.720 
Af: Bereidstellingsprovisie        31.876   70.140 
Totaal financiële baten en lasten       -131.580  -81.431 
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WNT – verantwoording 2018 Rosa Spier Stichting 
 
1. Bezoldiging topfunctionarissen 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende 
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling 

bedragen x € 1   K. Annaert 

Functiegegevens   Bestuurder 

Aanvang en einde functievervulling in 2018   01/01 - 31/12 

Deeltijdfactor in fte   1,0 

Gewezen topfunctionaris?   nee 

(Fictieve) dienstbetrekking?   nee 

      

Bezoldiging 2018       
 
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen   102.475 

Beloningen betaalbaar op termijn   10.915 
 
Subtotaal   113.390 
     

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum   103.000 

      

 -/- Onverschuldigd betaald bedrag   - 

Totale bezoldiging 2018   113.390 

      

Reden waarom de overschrijding al dan niet  
is toegestaan   Overgangsregeling is 

van toepassing 

      

Gegevens 2017     

Aanvang en einde functievervulling in 2017   01/01 - 31/12 

Deeltijdfactor in fte   1,0 

Beloning + belastbare onkostenvergoeding   103.733 

Beloningen betaalbaar op termijn   10.724 

Totale bezoldiging 2017                                                                                   114.457 

    
De Raad van Toezicht heeft de Rosa Spier Stichting ingedeeld in klasse I. in de Regeling bezoldigingsmaxima 
topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp binnen de WNT is het bijbehorend bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur 
van € 103.000 voor 2018. Dit maximum wordt overschreden maar hiervoor is de overgangsregeling van toepassing. 
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen    

 

Alle bedragen zijn exclusief de btw 

 

 

 Mr. J. Mazel Ir. J.B. Crol A. Hamburger Mr. I.M.B. Kramer Ir. J.B. Crol Drs. H.C. van Eyck 
 van Heslinga 

L.M. van der Goes 

Functiegegevens VOORZITTER VOORZITTER LID RvT LID RvT LID RvT LID RvT LID RvT 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 - 31/01 01/02 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/01 01/01 - 31/12 01/03 – 31/12 

              

Bezoldiging 2018             

Bezoldiging   833  4.167 7.500  7.500   625  7.500  6.250 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  15.450   15.450   10.300   10.300   10.300   10.300   10.300  

-/- Onverschuldigd betaald bedrag        

Totale bezoldiging 2018  833  4.167  7.500 7.500 625 7.500 6.250 

           
Reden waarom de overschrijding al dan niet is 
toegestaan n.v.t.  n.v.t. n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t. n.v.t. 

           

Gegevens 2017            

Aanvang en einde functievervulling 01/01 - 31/12  01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12 01/01 - 31/12  

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 8.750  6.250 9.075 6.250 6.250  

Beloningen betaalbaar op termijn -  - - - -  

Totale bezoldiging 2017 8.750  6.250 9.075 6.250 6.250  
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18. Honoraria accountant     
       2018  2017 
De honoraria van de accountant over 2018 zijn als volgt:    €  € 
1. Controle van de jaarrekening        18.260    15.550  
2. Overige controlewerkzaamheden ( w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)   1.635    900  
3. Fiscale advisering   -      2.074  
Totale honoraria accountant        19.895    18.524  

          
De honoraria accountant zijn toegenomen door extra werkzaamheden met betrekking tot subsidie controles 
ten behoeve van fondsenwerving. De honoraria accountant maken onderdeel uit van de Algemene kosten 
genoemd in punt 15. 
          
19. Transacties met verbonden partijen         
          
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar 
deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. 
 
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. 
 
De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders die in het kader van de WNT verantwoord worden, is 
opgenomen onder punt 17. 
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Enkelvoudige balans per 31 december 2018  
 
 
ACTIVA       2018  2017 

       €  € 
Vaste activa          
Materiële vaste activa  (1)     80.060  186.637 

Totaal vaste activa       80.060  186.637 

          
Vlottende activa          
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort (2)     55.025  75.035 
Debiteuren en overige vorderingen  (3)     81.221  1.940.258 
Liquide middelen  (4)     2.800.538  400.783 

Totaal vlottende activa        2.936.784  2.416.076 

          
Totaal activa       3.016.844  2.602.713 
          
          

PASSIVA          
          
Eigen vermogen  (5)        
Kapitaal       45  45 

Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten      1.931.265  1.931.905 
Algemene en overige reserves       450.473  28.830 

Totaal eigen vermogen       2.381.783  1.960.780 

          
Voorzieningen  (6)        
Voorzieningen       12.657  14.177 

Totaal voorzieningen       12.657  14.177 

          
Langlopende schulden ( > 1 jaar )  (7)        
Langlopende leningen       30.130  167.895 

Totaal langlopende schulden       30.130  167.895 

          

Kortlopende schulden ( < 1 jaar )  (8)        
Crediteuren en overige kortlopende schulden      592.274  459.861 

Totaal kortlopende schulden       592.274  459.861 

          
Totaal passiva       3.016.844  2.602.713 
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Enkelvoudige resultatenrekening over 2018 
 
 

       2018  2017 

       €  € 
Bedrijfsopbrengsten          
Opbrengsten zorgprestaties  (10)      3.436.398    2.731.174  
Subsidies  (11)      17.890    11.193  
Overige bedrijfsopbrengsten  (12)      530.083   699.374 

Totaal bedrijfsopbrengsten        3.984.371   3.441.741 

          
Lasten          
Personeelskosten (13)      2.316.590   2.058.391 
Afschrijvingen  (14)      126.644   89.472 
Overige bedrijfskosten  (15)      1.119.801   1.155.383 

Totaal bedrijfskosten         3.563.035   3.303.246 

          
BEDRIJFSRESULTAAT        421.337    138.495  
          
Financiële baten en lasten  (16)      -333   429 

          

RESULTAAT BOEKJAAR        421.003    138.924  

          
          
          
          

          
RESULTAATBESTEMMING       2018  2017 
       €  € 
Het resultaat is als volgt verdeeld:          

          
Algemene reserve       421.643  - 
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten      -640  138.924 

       421.003  138.924 
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Toelichting op de enkelvoudige balans 
 
Voor zover posten uit de enkelvoudige balans niet afwijken van de geconsolideerde balans zijn deze hierna niet 
nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans. 
 
VASTE ACTIVA          
          
1. Materiële vaste activa       2018  2017 

       €  € 
De specificatie is als volgt:          
Bedrijfsgebouwen en terreinen        -     2.391 
Machines en installaties        -     53.656 
Overige vaste activa        80.060   130.590 

Totaal materiële vaste activa        80.060   186.637 

          
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven  2018  2017 

       €  € 
          

Boekwaarde per 1 januari        186.637   243.099 
Bij: investeringen        20.067   33.009 
Af: desinvesteringen        -      -    
Af: afschrijvingen        126.644   89.471 

          
Boekwaarde per 31 december         80.060   186.637 

          
          

 

Bedrijfs- 
gebouwen 
/ terreinen 

 Machines 
en 

installaties 

 Overige 
vaste activa 

 Activa in 
uitvoering 

 
Totaal 

 €  €  €  €  € 

Aanschafwaarde begin boekjaar 2018  16.264    263.775    335.000    -      615.039  

Cumulatieve afschrijvingen  -13.873    -207.737    -206.792    -      -428.402  

Boekwaarde begin boekjaar 2018  2.391    56.038    128.208    -      186.637  

          

Mutaties in het boekjaar          

Investeringen  -      -      20.067    -      20.067  

Desinvesteringen  -      -      -      -      -    

Afschrijvingen lopend boekjaar  -2.391    -56.038    -68.215    -      -126.644  

  -2.391    -56.038    -48.148    -      -106.577  

          

Aanschafwaarde ultimo boekjaar 2018  16.264    263.775    355.067    -      635.106  

Cumulatieve afschrijvingen t/m 2018  -16.264    -263.775    -275.007    -      -555.046  

Boekwaarde ultimo boekjaar 2018  -      -      80.060    -      80.060  
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VLOTTENDE ACTIVA          
          
2. Vorderingen uit hoofde van financieringsverschil WLZ     
     
     2017  2018  Totaal 

     €  €  € 

          

Saldo per 1 januari      75.035    -      75.035  

          

Mutaties in het boekjaar          

Financieringsverschil boekjaar      -      55.025    55.025  

Correcties voorgaande jaren      -      -      -    

Betalingen / ontvangsten      -75.035    -      -75.035  

      -75.035    55.025    -20.010  
          
Saldo per 31 december      -      55.025    55.025  

          
Stadium van vaststelling ( per erkenning) *    c  a  a 
          
*  a = interne berekening, b = overeenstemming met zorgverzekeraars , c = definitieve vaststelling NZa 
          
          
Specificatie financieringsverschil in het boekjaar       
       2018  2017 
       €  € 
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten WLZ  (exclusief subsidies)   3.372.423   2.629.631 
Af: ontvangen voorschotten        3.317.398   2.554.596 
Totaal financieringsverschil        55.025   75.035 

          
          
          
3. Debiteuren en overige vorderingen         
       2018  2017 
De specificatie is als volgt:       €  € 
Debiteuren          
Debiteuren        6.824   48.381 
Voorziening dubieuze debiteuren        -     -31.800 
        6.824   16.581 

         
In 2018 was een vordering op oninbare debiteuren niet nodig. 
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       2018  2017 
       €  € 
Gelieerde organisaties          
RC Stichting Vrienden        -     - 
RC Stichting Voor en Door Kunstenaars       -     18.931 
RC Stichting Esseboom        -     1.656.139 
RC Stichting Garantiefonds        -     47.532 
RC Nieuw Rosa Spier Huis        -     100.874 
        -     1.823.476 

          
Gedurende het boekjaar zijn de rekeningcourant posities afgewikkeld. 
          
Vorderingen en overlopende activa          
Vooruitbetaalde bedragen        66.188   18.767 
Te vorderen rente        -     - 
Overige vorderingen        8.210   81.434 
        74.398    100.201  

          
Totaal debiteuren en overige vorderingen       81.221    1.940.258  

          
          
          
4. Liquide middelen          
       2018  2017 
De specificatie is als volgt:       €  € 
Bankrekeningen        2.797.139    394.699  
Kas        3.398    6.084  
Totaal liquide middelen        2.800.537    400.783  

          
Alle liquide middelen zijn vrij beschikbaar         
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PASSIVA          
          
5. Eigen vermogen       2018  2017 

       €  € 
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten       
Kapitaal        45   45 
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten       1.931.265  1.931.905 
Algemene en overige reserves       450.473  28.830 

Totaal eigen vermogen        2.381.783   1.960.780 

          
          

Kapitaal   2017  
Resultaat 
bestemming 

Overige 
mutaties  2018 

Het verloop is als volgt:   €  €  €  € 
Kapitaal   45  -  -  45 
Totaal kapitaal   45  -  -  45 

          
          

Bestemmingsfonds   2017  
Resultaat 
bestemming 

Overige 
mutaties  2018 

Het verloop is als volgt:   €  €  €  € 
Fonds aanvaardbare kosten   1.931.905  -640  -  1.931.265 
Totaal bestemmingsfonds   1.931.905  -640  -  1.931.265 

          
          

Algemene en overige reserves   2017  
Resultaat 
bestemming 

Overige 
mutaties  2018 

Het verloop is als volgt:   €  €  €  € 
Algemene reserves   28.830  421.643  -  450.473 
Totaal algemene en overige reserves  28.830  421.643  -  450.473 

          
          
Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2018 en resultaat over 2018 
          

De specificatie is als volgt:       
Eigen 

Vermogen  Resultaat 
       €  € 
Rosa Spier Stichting       2.381.783  421.003 
Stichting Esseboom       1.010.693  -262.016 
Totaal geconsolideerd vermogen en resultaat     3.392.476  158.988 
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6. Voorzieningen          
  2017  Dotatie  Onttrekking Vrijval  2018 
 €  €  €  €  € 
Het verloop is als volgt:          
Reservering jubilea  14.177    4.279    5.799   -   12.657  
Totaal voorzieningen  14.177    4.279    5.799   -   12.657  

          
Toelichting in welke mate ( het totaal van ) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd: 
          
Kortlopend deel (< 1 jr.) 3.537         
Langlopend deel (> 1 jr.) 9.120         
          
          
7. Langlopende schulden ( >1 jaar )          
       2018  2017 
De specificatie is als volgt:       €  € 
Langlopende schulden bij kredietinstellingen      -      -    
Leningen        39.833    167.895  
Totaal langlopende schulden        39.833   167.895 

          
          
       2018  2017 
Het verloop is als volgt:       €  € 
Stand per 1 januari        167.895   157.004 
Bij: nieuwe leningen        50.000   - 
Af: aflossingen        178.062   -10.891 
Stand per 31 december        39.833   167.895 

          
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar       9.703    -    
          
Stand langlopende schulden per 31 december       30.130    167.895  

          
Toelichting in welke mate ( het totaal van ) de langlopende schulden als langlopend moet worden beschouwd: 
          
Kortlopende deel van de langlopende schulden (< 1 jr.) ( aflossingsverplichting)   9.703   - 
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) ( balanspost)  30.130  167.895 
          
Er is een 5 jarige lening aangegaan, waarbij de aflossingsverplichting wordt geschonken aan het Rosa Spier Huis 
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8. Overige kortlopende schulden          
       2018  2017 
De specificatie is als volgt:       €  € 
          
Crediteuren        71.951   89.203 
          
Aflossingsverplichting langlopende schulden       9.703   - 
Belastingen en sociale premies        55.086   46.921 
Schulden ter zake pensioenen        16.035   52.253 
Nog te betalen salarissen        64.505   42.888 
ORT nabetaling        13.871   30.253 
Reservering Eindejaarsuitkering        11.149   7.998 
Vakantiegeld        83.612   75.554 
Vakantiedagen        74.099   60.129 
          
Gelieerde organisaties          
RC Esseboom        151.022   - 
RC Vrienden van het Rosa Spier Huis        35   - 
RC Nieuw Rosa Spier Huis        5.380   - 
          
Nog te betalen kosten          
Accountantskosten        5.500   7.500 
Administratie derden        -     2.500 
Vooruitontvangen bedragen        6.339   12.378 
Overige overlopende passiva        23.987   32.284 
          
Totaal overige kortlopende schulden        592.274   459.861 

          
          
De rekeningcourant positie tussen Stichting Esseboom en Rosa Spier Huis betreft de doorbelasting van kosten 
voor gemene rekening en een doorbelasting van energiekosten die over het boekjaar heen lopen en die niet 
per einde van het boekjaar konden worden afgewikkeld. 
Tevens was er een schenking gedaan aan het Rosa Spier Huis die doorgeschonken diende te worden aan 
Stichting Esseboom. 
          
9. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa 
n.v.t.          
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Onzekerheden opbrengstverantwoording       
          
Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars 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. De Rosa Spier Stichting heeft 
op basis van een risicoanalyse een zo nauwkeurig mogelijke inschatting gemaakt van de hieruit voortvloeiende 
risico’s en verplichtingen. Daarbij is rekening gehouden met uitkomsten van interne en externe controles. De raad 
van bestuur heeft deze mogelijke effecten naar beste weten geschat en verwerkt in deze jaarrekening waar 
mogelijk en wijst op het resterende inherente risico ter zake dat kan leiden tot nagekomen financiële effecten in 
2018 of later. De Rosa Spier Stichting verwacht uit hoofde van genoemde nacontroles geen noemenswaardige 
correcties op de gedeclareerde en verantwoorde opbrengsten uit zorgprestaties en maatschappelijke 
ondersteuning.        
 
 
 
          
Mogelijke rechten of verplichtingen in het kader van de niet in de balans opgenomen regelingen 
          
Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument   
   
Het macrobeheersinstrument kan door de minister van VWS ingezet worden om overschrijdingen van het 
macrokader zorg terug te vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg en bij instellingen voor 
curatieve geestelijke gezondheidszorg. Het macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwijzing 
macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg, respectievelijk Aanwijzing 
Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg. Ook voor instellingen in andere sectoren kan 
een Aanwijzing Macrobeheersinstrument van toepassing zijn. Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit 
(NZa) ambtshalve een mbi-omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per 
instelling vastgesteld, welke afhankelijk is van de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen 
gezamenlijk. Deze vaststelling vindt plaats nadat door de Minister van VWS de overschrijding van het mbi-
omzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het opvolgend jaar is gecommuniceerd. 
 
Voor 2018 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op EUR 22.542,3 miljoen (prijsniveau 2017). 
 
Bij het opstellen van de jaarrekening 2018 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 
2018. De Rosa Spier Stichting is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het 
macrobeheersinstrument voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze 
verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de stichting per 31 december 2018. 
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BIJLAGE   -  Overzicht leningen 
Leninggever Datum Hoofdsom Totale 

looptijd 
Soort lening Werke-

lijkerente 
Restschuld 31 

december 2017 
Nieuwe 

leningen in 
2018 

Aflossing in 
2018 

Restschuld 31 
december 

2018 

Restschuld 
over 5 jaar 

Resterende 
looptijd in 
jaren eind 

2018 

Aflossings
wijze 

Aflossing 
2019 

   €     %   €   €   €   €   €     €  

              
Steunfonds 27-jan-94 272.268 25 Onderhands 6,00%  54.450   54.450 0  0 Lineair 0 

Steunfonds 27-jan-94 113.445 0 Achtergesteld 7,00%  113.445   113.445 0  0 Geen 0 

Fair Play Beheer B.V. 1-sep-18 50.000 5 Onderhands 2,00%   50.000   10.167  39.933  4 schenking 9.703 

              
Totaal           167.895 50.000 178.062 39.933    9.703     
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Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening 
 
BATEN          
          
10. Opbrengsten zorgprestaties ( en maatschappelijke ondersteuning )     
       2018  2017 
De specificatie is als volgt:       €  € 
Opbrengsten Zvw-zorg       44.128  81.153 
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies)  3.372.423  2.643.552 
Overige zorgprestaties       19.847  6.469 
Totaal opbrengst zorgprestaties       3.436.398  2.731.174 

          
11. Subsidies (exclusief Wmo)         
       2018  2017 
De specificatie is als volgt:       €  € 
Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies en EU-subsidies  17.890  11.193 
Totaal subsidies       17.890  11.193 

          
12. Overige bedrijfsopbrengsten          
       2018  2017 
De specificatie is als volgt:       €  € 
Opbrengsten particuliere verhuur        337.397   421.537 
Schenkingen        171.643   250.000 
Opbrengsten van diensten        21.043   19.071 
Overige opbrengsten        -     8.766 
Totaal overige bedrijfsopbrengsten        530.083   699.374 

          
          
LASTEN          
          
13. Personeelskosten          
       2018  2017 
De specificatie is als volgt:       €  € 
Lonen en salarissen       1.801.047  1.582.779 
Sociale lasten       266.632  251.438 
Pensioenpremies       159.349  139.338 
Andere personeelskosten       68.911  78.853 
Subtotaal       2.295.938  2.052.408 
 
Personeel niet in loondienst       20.652  5.983 
Totaal personeelskosten       2.316.590  2.058.391 

          
          
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:     
Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden  50  47 
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De personeelskosten zijn toegenomen door o.a. een aantal factoren: 

- Een verhoging van de eindejaarsuitkering bij CAO geregeld 
- Een salarisverhoging van 4% bij CAO geregeld 
- Een 100% bezettingsgraad gedurende het hele jaar wat meer inzet van personeel vergt 
- Een toename van zorgzwaarte wat meer inzet van personeel vergt 

 
 
De stichting heeft de toegezegd-pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds in de jaarrekening verwerkt 
volgens de verplichtingenbenadering. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de 
pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddelde verdiende loon 
berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn. De 
verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 
bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn ( PFZW). Rosa Spier 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 PFZW dit toelaat. In december 2018 bedroeg de actuele 
dekkingsgraad 97,5% en de beleidsdekkingsgraad 101,3%. PFZW moet minimaal een beleidsdekkingsgraad 
hebben van 104,3%. Indien PFZW langer dan 5 jaar hier onder zit, moet zij de pensioenen verlagen. PFZW is 
volgens regelgeving financieel gezond bij een dekkingsgraad van ten minste 124%. PFZW mag vanaf een 
beleidsdekkingsgraad van 110% de pensioenen gedeeltelijk mee laten groeien. Omdat de vereiste 
dekkingsgraad niet behaald wordt, zullen op korte termijn de pensioenrechten niet worden geïndexeerd, maar 
zullen de premies verhoogd worden. 
Rosa Spier Stichting heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort 
van het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Rosa Spier Stichting heeft 
daarom  alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening 
verantwoord. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. 
Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of 
tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de 
balans opgenomen.          

 
 
14. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa     
       2018  2017 
De specificatie is als volgt:       €  € 
Afschrijvingen:          
Immateriële vaste activa        -     - 
Materiële vaste activa        126.644   89.472 
Totaal afschrijvingen        126.644   89.472 

          
15. Overige bedrijfskosten         
       2018  2017 
De specificatie is als volgt:       €  € 
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten       240.271   209.964 
Algemene kosten       230.041   288.252 
Patiënt – en bewonersgebonden kosten       45.765   26.851 
Onderhoud en energiekosten       218.643   269.397 
Huur en leasing       370.962   368.655 
Dotaties en vrijval voorzieningen   14.120   -7.736 
Totaal overige bedrijfskosten        1.119.801    1.155.383  
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Toelichting op de overige bedrijfskosten: 
 

- Door de toegenomen zorgzwaarte en 100% bezettingsgraad zijn de voedings- en hotelmatigekosten, 
maar ook de bewonersgebondenkosten toegenomen. 

 
- Anticiperend op de verhuizing wordt alleen noodzakelijk onderhoud gepleegd wat de kosten  hierop 

drukt. 
 

- De bouw is in een wat verder gevorderd stadium en om die reden is er minder aan advieskosten 
uitgegeven wat de daling in de Algemene kosten verklaart. 

 
          
          
16. Financiële baten en lasten          
       2018  2017 
De specificatie is als volgt:       €  € 
Rentebaten        -     429 
Rentelasten        -333   - 
Totaal financiële baten en lasten        -333   429 
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Vaststelling van de jaarrekening 
 
Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 
De Bestuurder van de Rosa Spier Stichting heeft de jaarrekening 2018 vastgesteld en de Raad van Toezicht 
heeft de jaarrekening 2018 goedgekeurd in de vergadering van 13 mei 2019. 
 
Resultaat bestemming 
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling op pagina 22. 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
 
 
Ondertekening door bestuurder en toezichthouders 
 
 
 
 
 

K.E.M. Annaert MBA, bestuurder 
 
 
 
 
Ir. J.B. Crol, voorzitter RvT  
 
 
 
 
J.F.W.M. van Laarhoven, lid RvT  
 
 
 
 
Mr. I.M.B. Kramer, lid RvT 
 
 
 
 

Drs. H.C. van Eyck van Heslinga, lid RvT 
 
 
 
 
L.M. van der Goes - Hijmans, lid RvT 
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Overige gegevens 
 
Statutaire regeling resultaatbestemming 
Geen 
 
Nevenvestigingen 
Rosa Spier Stichting heeft geen nevenvestigingen 
 
Controle verklaring van de onafhankelijke accountant 
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina. 
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Vergelijkende cijfers 
 
 2018 2017 
   
Opbrengsten Zorgprestaties 3.436.398 2.650.021 
   
Subsidies 17.890 92.346 
   
Overige opbrengsten 568.595 699.374 
   
   
Resultaat 158.988 -142.951 
   
   
Vaste activa 6.511.792 10.543.090 
   
Werkkapitaal  2.171.591  -3.055.994 
   
Eigen vermogen  3.466.882  3.233.488 
   
   
   
Current ratio 3,06 0,23 
   
Solvabiliteit 35,50% 28,2% 
   
Budgetratio 84,00% 93,9% 
   
DSCR 3,99 1,88 
   
   
   
   
Vergelijkende cijfers personeel   
   
Personeel in dienst 82 78 
   
Aantal fulltimers 9 11 
Aantal parttimers 73 67 
   
Aantal FTE 50 47 
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Controleverklaring 
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