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Stichting Jan Berchmans

Ref. 31-dec-19 31-dec-18
€ €

1 0 22.183
2 937.199 994.657

937.199 1.016.840

3 0 53.944
4 207.161 152.494
5 223.945 1.129.448
6 345.354 136.975

776.460 1.472.861

1.713.659 2.489.701

Ref. 31-dec-19 31-dec-18
€ €

7
461.846 399.767
461.846 399.767

8 46.420 50.833

9 1.205.393 2.039.101
1.205.393 2.039.101

1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019 
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa 
Totaal vaste activa

Vlottende activa

Voorraden
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort 
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

Totaal activa

PASSIVA

Eigen vermogen
Bestemmingsfondsen
Totaal eigen vermogen

Voorzieningen

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) 
Overige kortlopende schulden
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

Totaal passiva 1.713.659 2.489.701
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Stichting Jan Berchmans

1.2 RESULTATENREKENING OVER 2019

Ref. 2019 2018
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning) 10 4.599.100 2.943.955

Overige bedrijfsopbrengsten 11 2.073.763 2.507.213

Som der bedrijfsopbrengsten 6.672.863 5.451.168

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 12 4.142.074 3.188.597

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 13 172.601 175.518

Overige bedrijfskosten 14 2.296.109 1.956.624

Som der bedrijfslasten 6.610.784 5.320.739

BEDRIJFSRESULTAAT 62.079 130.429

Financiële baten en lasten 15 0 -235

RESULTAAT BOEKJAAR 62.079 130.194

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2019 2018
€ €

Toevoeging/(onttrekking):
Bestemmingsfonds aanvaardbare kosten 62.079 58.879
Bestemingsfonds Nederlands Huis van het Religieus
Instituut Sociëteit van Jezus 0 71.315

62.079 130.194
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Stichting Jan Berchmans

Ref. 2019 2018
€ € € €

62.079 130.429

1.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019

Kasstroom uit operationele activiteiten 
Bedrijfsresultaat

Aanpassingen voor:
- afschrijvingen en overige waardeverminderingen 13 172.601 175.518
- mutaties voorzieningen 8 -4.413 1.449

168.188 176.967
Veranderingen in werkkapitaal:
- voorraden 3 53.944 -27.289
- vorderingen 5 905.503 -724.078
- vorderingen/schulden uit hoofde van
financieringstekort respectievelijk -overschot 4 -54.667 -263.365
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken) 9 -833.708 1.041.435

71.072 26.703
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 301.339 334.099

Betaalde interest 15 0 -235
0 -235

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 301.339 333.864

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa 1 -92.960 -207.967

,
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -92.960 -207.967

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0

Mutatie geldmiddelen 208.379 125.897

Stand geldmiddelen per 1 januari 6 136.975 11.078
Stand geldmiddelen per 31 december 6 345.354 136.975
Mutatie geldmiddelen 208.379 125.897
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

1.4.1 Algemeen  

Algemene gegevens en groepsverhoudingen 
R.K. Zorginstelling Stichting Jan Berchmansis statutair (en feitelijk) gevestigd te Nijmegen op het adres 
Heyendaalseweg 290 en is geregistreerd onder KvK-nummer 60396830. De belangrijkste activiteiten zijn 
verpleging, verzorging en thuiszorg.  

Verslaggevingsperiode  
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2019, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2019. 

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.  

Continuïteitsveronderstelling  
Stichting Jan Berchmans is in december 2016 verhuisd naar de nieuwe locatie. In 2017 en in 2018 is de stichting 
bezig geweest met het verder inrichten van de nieuwe locatie. Hierdoor is de nieuwe locatie onderbezet geweest, 
zowel in 2017 als in 2018.Dit heeft voor beide jaren geleid tot een exploitatietekort dat is aangezuiverd door het 
Nederlands Huis van het Religieus Instituut Sociëteit van Jezus. In 2019 is de stichting gestart met het bezetten 
van de zorgappartementen. Het bleek halverwege het jaar te leiden tot personeelstekorten. Vanaf het tweede 
halfjaar heeft  de stichting er voor gekozen nieuwe cliënten op te nemen als er voldoende personeel ingezet kon 
worden om de noodzakelijke zorg te verlenen. Het is de verwachting dat bij volledige bezetting van het complex 
de exploitatie en het werkkapitaal een voordelig saldo zal laten  zien. Vermoedelijk zal de bezetting van het huis 
in de loop van 2020 zodanig zijn dat het exploitatietekort zal zijn weggewerkt. Het Nederlands Huis van het 
Religieus Instituut Sociëteit van Jezus stelt zich garant voor alle schulden uit hoofde van rechtshandelingen van 
Stichting Jan Berchmans te Nijmegen. Deze toezegging vormt een zodanige regeling dat de nakoming van de 
verplichtingen van Stichting Jan Berchmans in het geval van een tekort aan middelen wordt gewaarborgd doot 
het Nederlands Huis van het Religieus Instituut Sociëteit van Jezus. Deze garantstelling geldt voor de duur van 
één jaar na datering van de beoordelingsverklaring bij de jaarrekening 2019. Op basis hiervan is de jaarrekening 
opgesteld uitgaande van de continuïteits- veronderstelling.  

Gebruik van schattingen  
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde 
van activa en verplichtingen, en van baten en van 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.  

Vergelijking met vorig jaar  
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. 

1.4.2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 

Activa en passiva  
Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij anders vermeld in de 
verdere grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans en resultatenrekening zijn in de jaarrekening 
genummerd.  

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen 
naar zorginstelling Stichting Jan Berchmans 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 4 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 
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risico's die zicht 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 of 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 economische realiteit leidt tot het opnemen in de balans van 
activa waarvan de rechtspersoon niet het juridische eigendom bezit, wordt dit vermeld.  

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van R.K. Zorginstelling Stichting 
Jan Berchmans.  

Immateriële en materiële vaste activa.  
De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder 
aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.  

De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte 
economische levensduur van het vaste actief.  

Materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur worden afzonderlijk afgeschreven op basis van de 
verwachte economische levensduur. In het geval dat belangrijke bestanddelen van een materieel vast actief van 
elkaar te onderscheiden zijn en verschillen in gebruiksduur of verwacht gebruikspatroon, worden deze 
bestanddelen afzonderlijk afgeschreven.  

In het geval dat de betaling van de kostprijs van een materieel vast actief plaats vindt op grond van een langere 
dan normale betalingstermijn, wordt de kostprijs van het actief gebaseerd op de contante waarde van de 
verplichting.  

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de verkrijgings- of vervaardigingsprijs volgens de 
lineaire methode op basis van de verwachte economische levensduur. Er wordt afgeschreven vanaf het moment 
van ingebruikneming.  
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:  
• Machines en installaties : 5 % of 10%, afhankelijk van de geschatte levensduur.
• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10 % of 20%, afhankelijk van de geschatte levensduur.
• Software : 20 %.

Groot onderhoud:  
Periodiek groot onderhoud wordt volgens de componentenbenadering geactiveerd. Hierbij worden de totale 
uitgaven toegewezen aan de samenstellende delen.  

Voorraden  
Voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere opbrengstwaarde. 

Vorderingen  
De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. (Door toepassing van 
de effectieve rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie in de winst- en 
verliesrekening verwerkt). De vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen 
sprake van agio/disagio of transactiekosten dan geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een 
voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.  
Een vordering uit hoofde van financieringstekorten of een schuld uit hoofde van financieringsoverschotten is het 
aan het einde van het boekjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de 
ontvangen voorschotten en de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking 
van het wettelijk budget (artikel 6 Regeling verslaggeving WTZi).  

Een vordering uit hoofde van financieringstekorten of een schuld uit hoofde van financieringsoverschotten is het 
aan het einde van het boekjaar bestaande verschil tussen het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en de 
ontvangen voorschotten en de in rekening gebrachte vergoedingen voor diensten en verrichtingen ter dekking 
van het wettelijk budget (artikel 6 Regeling verslaggeving WTZi).  

Liquide middelen  
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan 
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 

6



kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale 
waarde.  

Voorzieningen (algemeen)  
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 
bestaan en die het gevolg zijn van een gebeurtenis uit het verleden, waarbij het waarschijnlijk is dat een 
uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De 
voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk 
zijn om de verplichting en verliezen af te wikkelen.  
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als een 
actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de 
afwikkeling van de verplichting.  

Voorziening jubileumverplichtingen.  
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De berekening is gedaan 
gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans (collectieve basis) en leeftijd. De voorziening is gewaardeerd tegen 
nominale waarde.  

Schulden  
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.  

1.4.3. 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 verlichting, heeft 
plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer 
een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een 
vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden 
vastgesteld.  
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. In het geval van een geconstateerde fout in voorgaande 
boekjaren wordt foutherstel toegepast.  

Tussen Stichting Jan Berchmans, de Communauteit Jezuïeten Nijmegen en Jezuïeten Nederland hebben in het 
verslagjaar diverse transacties plaatsgevonden. Deze transacties vonden hun basis in door de betrokken partijen 
gemaakte afspraken welke zijn vastgelegd in getekende documenten. 

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 voorzover 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 
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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.  

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 
wordt 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. 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.  

Pensioenen  
Stichting Jan Berchmans heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking 
komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het 
gemiddeld verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij de stichting. 
De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 
bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Stichting Jan Berchmans betaalt hiervoor premies waarvan de 
helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks 
geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het 
pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. Ultimo 2019 bedroeg de dekkingsgraad 
99,2%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 124,4%. PFZW heeft in maart 2019 een herstelplan 
opgesteld voor De Nederlansche Bank. Dit herstelplan gaat uit van een toereikend herstel van de dekkingsgraad 
ultimo 2027. 

Het herstel van de dekkingsgraad wordt gerealiseerd door: 
- een verhoging van de premie met een premieopslag van 2%-punt gedurende de herstelperiode. Deze opslag is
bedoeld om de dekkingsgraad sneller te laten herstellen en op termijn terug te keren naar een financiële positie
waarin het weer mogelijk is om de pensioenen te verhogen (indexeren).
- het niet volledig verhogen van de pensioenen gedurende de uitvoering van het herstelplan. Volgens de
wettelijke eisen kan (geleidelijk) verhogen pas vanaf een dekkingsgraad van 110%. Bij een dekkingsgraad van
ongeveer 130% kan PFZW volledig indexeren. Het indexeren van de pensioenen heeft echter wel tot gevolg dat
het herstel langzamer gaat. Als PFZW niet tijdig uit herstel komt, dan kan het nog het indexatiebeleid aanpassen
(door bijvoorbeeld later te indexeren).

PFZW voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten. Stichting Jan 
Berchmans heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het 
pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Jan Berchmans heeft daarom 
alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. 

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

1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht  
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. De mutatie van de vlottende activa en 
de vlottende passiva is exclusief de mutatie in geldmiddelen. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan 
uit liquide middelen.  

1.4.5 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.  
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1.4.6 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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Stichting Jan Berchmans

31-dec-19 31-dec-18
€ €

0 22.183

0 22.183

2019 2018
€ €

22.183 46.751
22.183 24.568

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

De specificatie is als volgt:

Software

Totaal immateriële vaste activa

Het verloop van de immateriële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Boekwaarde per 1 januari 
Af: afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december 0 22.183

2. Materiële vaste activa
31-dec-19 31-dec-18

De specificatie is als volgt: € €

Machines en installaties 255.681 291.563
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 681.518 703.094

Totaal materiële vaste activa 937.199 994.657

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2019 2018
€ €

Boekwaarde per 1 januari 994.657 937.640
Bij: investeringen 92.960 207.967
Af: afschrijvingen 150.418 150.950

Boekwaarde per 31 december 937.199 994.657

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de immateriële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar 
het mutatieoverzicht onder 1.6.

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 
mutatieoverzicht onder 1.7.
Onder de materiële vaste activa zijn geen vaste activa opgenomen waarvan de zorginstelling alleen het economisch eigendom 
heeft.
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31-dec-19 31-dec-18
€ €

0 231
0 7.280
0 17.673
0 25.974
0 2.786

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

3. Voorraden 

De specificatie is als volgt:

Medische middelen Voedingsmiddelen 
Huishoudelijke artikelen Dienstkleding 
Diversen

Totaal voorraden

0 53.944

Toelichting:
Gezien de hoge omloopsnelheid van de voorraden worden deze niet meer geïnventariseerd, maar rechtstreeks in de kosten 
verantwoord. 
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Stichting Jan Berchmans

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

4. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort en schulden uit hoofde van financieringsoverschot WLZ

2018 2019 totaal
€ € €

Saldo per 1 januari 152.494 152.494

Financieringsverschil boekjaar 207.161 207.161
Correcties voorgaande jaren 0
Betalingen/ontvangsten -152.494 -152.494
Subtotaal mutatie boekjaar -152.494 207.161 54.667

Saldo per 31 december 0 207.161 207.161

Stadium van vaststelling (per erkenning): c a

a= interne berekening
b= overeenstemming met zorgverzekeraars
c= definitieve vaststelling NZa

31-dec-19 31-dec-18
€ €

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van financieringstekort 207.161 152.494
- schulden uit hoofde van financieringsoverschot 0 0

207.161 152.494

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar 31-dec-19 31-dec-18
€ €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 4.449.117 2.780.986
Af: vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget 4.241.956 2.628.492

Totaal financieringsverschil 207.161 152.494

5. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18
€ €

Vorderingen op debiteuren 55.191 86.054
Eerstelijnsverblijf 44.795 0
Bliksemschade 8.922 0
Diversen 1.091 0

Vooruitbetaalde bedragen:
Medewerkerstevredenheidsonderzoek 0 4.114
Facility Kwadraat Software 0 2.968
Plancare 2019 0 3.267
KPN 0 61

Nog te ontvangen bedragen:
Extramurale zorg 25.044 20.015
Verblijf 8.751 12.281
Ziekengeld 13.552 7.789
Adm. ondersteuning SSS 2.088 2.277
Energie 1.923 38.792
Videma 9.227 0
Loonkostenvoordeel UWV 10.798 0
Diversen 1.014 2.641
RC Nederlands Huis van het Religieus Instituut Sociëteit van Jezus 41.519 0
Communauteit St. Jan Berchmans 0 948.524
Overige overlopende activa:
Kortlopende voorschotten 30 665

Totaal debiteuren en overige vorderingen 223.945 1.129.448

Toelichting:
Op de vorderingen is geen aftrek voor mogelijke oninbaarheid toegepast. De vordering op de Communauteit St. Jan Berchmans 
is in 2019 afgelost.
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31-dec-19 31-dec-18
€ €

338.966 132.828
6.388 4.147

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

6. Liquide middelen

De specificatie is als volgt:

Bankrekeningen
Kassen

Totaal liquide middelen 345.354 136.975

Toelichting:
De liquide middelen zijn vrij beschikbaar.
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

7. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-19 31-dec-18
€ €

Bestemmingsfondsen 461.846 399.767
Totaal eigen vermogen 461.846 399.767

Bestemmingsfondsen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2019 bestemming mutaties 31-dec-2019
€ € € €

Bestemmingsfondsen:
Reserve Aanvaardbare Kosten 128.452 62.079 0 190.531
Ned Huis van het Religieus Instituut Sociëteit van Jezus 271.315 0 0 271.315

Totaal bestemmingsfondsen 399.767 62.079 0 461.846

Toelichting:
Het bestemmingsfonds Nederlands Huis van het Religieus Instituut Sociëteit van Jezus is door deze instelling ter beschikking 
gesteld ter dekking van de opstartkosten op de nieuwe locatie en ter versterking van het eigen vermogen van de stichting tot deze 
voldoende solvabel is.
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Stichting Jan Berchmans

Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per
1-jan-2019 31-dec-2019

€ € € € €

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS 

PASSIVA

8. Voorzieningen

Het verloop is als volgt weer te geven:

- jubileumverplichtingen 50.833 5.244 4.553 5.104 46.420

Totaal voorzieningen 50.833 5.244 4.553 5.104 46.420

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2019

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 2.569
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 43.851
hiervan > 5 jaar 36.037

Toelichting per categorie voorziening:

Bij het calculeren van de omvang van deze voorziening is gecalculeerd met een jaarlijkse blijfkans van medewerkers van 90%.
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31-dec-19 31-dec-18
€ €

243.924 123.478
67.255 74.822
18.618 18.691
1.676 16.757

0 1.420.347
0 2.727

358.499
112.908 90.365
247.851 165.344
17.495 12.431

137.167 114.139

1.205.393 2.039.101

1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

9. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt:

Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden terzake pensioenen 
Nog te betalen salarissen
RC Nederlands Huis van het Religieus Instituut Sociëteit van Jezus 
Congregatie Redemptoristen
Communauteit St. Jan Berchmans
Vakantiegeld
Vakantiedagen
Eindejaarsuitkering
Overige overlopende passiva:
Diversen

Totaal overige kortlopende schulden

14. Financiële instrumenten

Algemeen
De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling 
blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.
De instelling handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke 
tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen verschuldigde betalingen 
blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De 
contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van 
dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s.
Kredietrisico
De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn niet verzekerd. Het maximale bedrag aan kredietrisico bedraagt € 59.110. 
Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide 
middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.
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1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

15. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Toelichting:

Onzekerheden opbrengstverantwoording
Als gevolg van materiële nacontroles door zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten op de gedeclareerde zorgprestaties
kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele materiële nacontroles zijn
vooralsnog onzeker en daarom zijn er hiervoor geen verplichtingen opgenomen in de balans.
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Stichting Jan Berchmans

1.6 MUTATIEOVERZICHT IMMATERIELE VASTE ACTIVA

Software

Totaal

€ €

Stand per 1 januari 2019
- aanschafwaarde 75.161 75.161
- cumulatieve afschrijvingen 52.978 52.978

Boekwaarde per 1 januari 2019 22.183 22.183

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 0 0
- afschrijvingen 22.183 22.183
- bijzondere waardeverminderingen 0 0
- terugname bijz. waardeverminderingen 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde 75.161 75.161
.cumulatieve afschrijvingen 75.161 75.161

- desinvesteringen
aanschafwaarde 0 0
cumulatieve afschrijvingen 0 0
per saldo 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -22.183 -22.183

Stand per 31 december 2019
- aanschafwaarde 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 0 0

Boekwaarde per 31 december 2019 0 0

Afschrijvingspercentage 20,0%

Pagina
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1.7 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste
bedrijfs-

middelen,
technische en

Machines en administratieve Totaal
installaties uitrusting

€ € €

Stand per 1 januari 2019
- aanschafwaarde 358.822 1.038.482 1.397.304
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 67.259 335.388 402.647

Boekwaarde per 1 januari 2019 291.563 703.094 994.657

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 0 92.960 92.960
- herwaarderingen 0 0 0
- afschrijvingen 35.882 114.536 150.418
- bijzondere waardeverminderingen 0 0 0
- terugname bijz. waardeverminderingen 0 0 0

- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde 0 91.506 91.506
.cumulatieve herwaarderingen 0 0 0
.cumulatieve afschrijvingen 0 91.506 91.506

- desinvesteringen
aanschafwaarde 0 0 0
cumulatieve herwaarderingen 0 0 0
cumulatieve afschrijvingen 0 0 0
per saldo 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -35.882 -21.576 -57.458

Stand per 31 december 2019
- aanschafwaarde 358.822 1.039.936 1.398.758
- cumulatieve herwaarderingen 0 0 0
- cumulatieve afschrijvingen 103.141 358.418 461.559

Boekwaarde per 31 december 2019 255.681 681.518 937.199

Afschrijvingspercentage 5%/10% 10%/20%
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2019 2018
€ €

141.466 152.617
4.449.117 2.780.986

8.517 10.352

1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

10. Opbrengsten zorgprestaties (en maatschappelijke ondersteuning) 

De specificatie is als volgt:

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg (exclusief subsidies) 
Overige zorgprestaties

Totaal 4.599.100 2.943.955

Toelichting:

11. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2019 2018
€ €

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):
Beheerskostenvergoeding 153.081 199.797
Vergoeding voor maaltijden 54.746 85.702
Vergoeding keuken door communauteit 327.405 0
Verbliijfsvergoedingen door gasten 9.943 29.097
Verblijfsvergoedingen door niet-geïndiceerde cliënten 1.039.651 563.899
Dienstverlening 39.035 0
Bijdrage door het Ned Huis van het Religieus Instituut Sociëteit van Jezus 400.000 1.600.000
Doorberekende servicekosten 49.902 28.225
Diversen 0 493

Totaal 2.073.763 2.507.213

Toelichting:

De stijging van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten wordt veroorzaakt door toename van geleverde zorg aan cliënten.

De beheerskostenvergoeding betreft de vergoeding door de eigenaar van het gebouw aan de huurder voor het beheer van het gebouw. De 
post verblijfsvergoedingen voor niet-geïndiceerde cliënten betreft de in rekening gebrachte kosten voor huur en verblijf van cliënen zonder 
indicatie voor langdurige zorg. 

De vergoeding voor maaltijden betreft de vergoeding voor maaltijden die zijn geleverd aan niet voor de WLZ geïndiceerde cliënten. 

De vergoeding keuken door communauteit betreft de vergoeding van kosten van de keuken die niet worden gedekt door zorggelden.

De verblijfsvergoedingen door niet-geïndiceerde cliënten zijn gestegen doordat het tarief is verhoogd in 2019.

De post dienstverlening betreft vergoedingen voor geleverde diensten aan cliënten die niet worden bekostigd vanuit zorggelden.
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2019 2018
€ €

2.517.026 2.178.620
504.613 389.982
197.112 170.766
150.359 117.050

3.369.110 2.856.418
866.169 398.693

4.235.279 3.255.111
-70.525 -66.514
-22.680 0

4.142.074 3.188.597

67,96 59,12

2019 2018
€ €

1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

12. Personeelskosten

De specificatie is als volgt:

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Andere personeelskosten:

Subtotaal
Personeel niet in loondienst

Geboekt bij Ned Huis van het Religieus Instituut Sociëteit van Jezus 
Geboekt bij Communauteit Jezuïeten Nijmegen

Totaal personeelskosten

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

13. Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 

De specificatie is als volgt:

Afschrijvingen:
- immateriële vaste activa 22.183 24.568
- materiële vaste activa 150.418 150.950

Totaal afschrijvingen 172.601 175.518
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2019 2018
€ €

447.504 327.414
395.458 286.904
167.207 184.464
402.340 274.242
883.600 883.600

1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

LASTEN

14. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt:

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Algemene kosten
Patiënt- en bewonersgebonden kosten
Onderhoud en energiekosten
Huur en leasing

Totaal overige bedrijfskosten 2.296.109 1.956.624

Toelichting:
De voedingsmiddelen en hotelmatige kosten zijn gestegen door uitbesteding van schoonmaakwerk.

De algemene kosten zijn gestegen doordat in 2019 een aantal nieuwe softwarepakketten in gebruik zijn genomen. De implementatiekosten 
hiervan hebben geleid tot stijging van de algemene kosten.

De stijging van onderhoud en energiekosten is veroorzaakt doordat in 2019 hogere energietarieven in rekening zijn gebracht.
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2019 2018
€ €

0 -235
0 -235

0 -235

2019 2018
€ €

1.8 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

15. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:

Rentelasten
Subtotaal financiële lasten

Totaal financiële baten en lasten

16. Honoraria accountant

De honoraria van de accountantskantoren over 2019 zijn als volgt:

1 Controle (of beoordeling) van de jaarrekening 23.888 66.026
2 Controle en/of overeengekomen specifieke werkzaamheden andere verantwoordingen 0 0

23



1.9 Verantwoording Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De bezoldiging van de leden van het Bestuur [en overige topfunctionarissen] over het jaar 2019 is als volgt:

Leidinggevende topfunctionarissen met bezoldiging boven € 1.700
H.M.P. Simons

1 Functie (functienaam) Directeur
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 1-apr-18
3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling) heden
4 (Fictieve) dienstbetrekking? Ja
5 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 80%
6 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 70.490
7 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 7.685
8 Totaal bezoldiging 78.174

9 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 85.600

Vergelijkende cijfers 2018
1 (Fictieve) dienstbetrekking? Ja
2 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 80%
3 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 48.526
4 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 5.759
5 Totaal bezoldiging 54.285

6 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 62.082

Leidinggevende topfunctionarissen met bezoldiging onder € 1.700
Naam Functie
De heer T.S.G. van Drunen Voorzitter Bestuur
De heer J. Stuyt Lid Bestuur/Voorzitter Bestuur
De heer J.H.M.P. Reinen Penningmeester Bestuur
De heer T. Jansen Secretaris Bestuur
De heer M.J.J. Prick Lid Bestuur

Toezichthoudende topfunctionarissen met bezoldiging onder € 1.700
Naam Functie
De heer A. Boks Lid Raad van Toezicht
De heer J.P.M. van Heijst Lid Raad van Toezicht
De heer J. Bentvelzen Lid Raad van Toezicht
De heer J.R.T.M. Peters Lid Raad van Toezicht
De heer B.L.J. Beckers Lid Raad van Toezicht

Toelichting
De Raad van Toezicht heeft conform de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp aan Stichting Jan 
Berchmans een totaalscore van 7 punten toegekend. De daaruit volgende klasseindeling betreft I, met een bijbehorend 
bezoldigingsmaximum voor de directie en de Bestuur van € 107.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de directie 
en de Bestuur.                                                                                                                              
Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 16.050 en voor de overige 
leden van de Raad van Toezicht € 10.700. Deze maxima worden niet overschreden. 
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1.10 VASTSTELLING EN GOEDKEURING 

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Het Bestuur van Stichting Jan Berchmans heeft de jaarrekening 2019 opgemaakt en vastgesteld in de
vergadering van 27 mei 2020.

De Raad van Toezicht van de Stichting Jan Berchmans heeft de jaarrekening 2019 goedgekeurd in de vergadering 
van 29 mei 2020.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum

Stichting Jan Berchmans heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Verwacht wordt dat 
de gevolgen vooral bestaan uit hogere kosten door het nemen van beschermende maatregelen voor medewerkers en cliënten. Stichting 
Jan Berchmans streeft er naar om de financiële gevolgen te beperken door interne maatregelen, aangevuld met de ondersteunende 
maatregelen van banken, de NZa, zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeentes. Als de situatie daar aanleiding toe geeft, zal ook een 
beroep worden gedaan op de algemene faciliteiten vanuit de Rijksoverheid.

Bij het opmaken van de jaarrekening 2019 van Stichting Jan Berchmans bestaan de interne maatregelen hoofdzakelijk uit frequent 
overleg met dienst- en afdelingshoofden, cliëntenraad en leiding van de communauteit. Met dit overleg zijn plannen opgesteld om 
besmetting van medewerkers en cliënten te voorkomen en te beperken.

Over de inzet en concrete invulling van de ondersteunende maatregelen vanuit banken, de NZA, zorgverzekeraars, zorgkantoren en 
gemeentes bestaat voor Stichting Jan Berchmans nog geen zekerheid. Op basis van de berichtgeving vanuit de Rijksoverheid en andere 
instanties verwacht Stichting Jan Berchmans dat voldoende faciliteiten beschikbaar zullen zijn om de liquiditeitspositie op peil te houden. 
Dit onder meer doordat zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeentes naar verwachting de komende maanden voorschotten zullen 
verstrekken waarvan de hoogte gebaseerd is op het reguliere prestatieniveau. Daarnaast verwacht Stichting Jan Berchmans dat extra 
kosten en dalende opbrengsten (zie ook hiervoor) in belangrijke mate worden gecompenseerd. 

Vooralsnog is op de algemene faciliteiten vanuit de Rijksoverheid geen beroep gedaan en de verwachting is ook dat dit niet nodig zal zijn.

Het vorenstaande is gebaseerd op de huidige inzichten. De werkelijke impact en maatregelen zijn nog uiterst onzeker en grotendeels 
afhankelijk van voor Stichting Jan Berchmans niet beïnvloedbare factoren.
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

Bestuur Raad van Toezicht

W.G. 31-5-2020 W.G.
Mr. J.A.N. Stuyt, voorzitter Drs. ing. J. Bentvelzen, voorzitter

W.G. 31-5-2020 W.G.
Drs. J.H.M.P. Reinen, penningmeester Drs. M.A.J. Meijer

W.G. 31-5-2020 W.G.
Drs. T.J. Jansen Drs. J. Peters

W.G. 31-5-2020 W.G.
Dr. M.J.J. Prick Prof. dr. A. Speckens

W.G. 31-5-2020
J.A.M. Scholten

31-5-2020

31-5-2020

31-5-2020

31-5-2020
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2 OVERIGE GEGEVENS
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2  OVERIGE GEGEVENS

2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

In de statuten is niets vastgesteld omtrent de bestemming van het behaalde resultaat.

2.2 Nevenvestigingen

Stichting Jan Berchmans heeft geen nevenvestigingen.
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 Nr. 959 
Aan het bestuur en de raad van toezicht van  
Stichting Jan Berchmans 
 
 

Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant 
 
Wij hebben de in de jaarverslaggeving opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting Jan Berchmans te Nijmegen 
beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de resultatenrekening over 2019 
met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 
verslaggeving en andere toelichtingen.  
 
Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat 
getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi. Het bestuur is tevens 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.  
 
Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze beoordeling. 
Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 
Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de 
voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in 
staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat. 
 
Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van 
zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van 
inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de stichting, het uitvoeren van cijferanalyses 
met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie. 
De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die 
uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.  
 
Conclusie 
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de 
jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Jan 
Berchmans per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de Regeling 
verslaggeving WTZi. 
 
 
Dordrecht, 29 mei 2020 
 
Verstegen accountants en adviseurs B.V., 
 
 
 
was getekend, 
drs. F. van der Plaat RA 
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