
JAARREKENING 2019 VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN LUNET ZORG 

De stichting heeft tot doel het ondersteunen van activiteiten voor groepen van cliënten van de 
Stichting Lunet zorg voor zover daarin niet kan worden voorzien vanuit de reguliere financiering. 
Daarnaast biedt de stichting materiële ondersteunjng aan individuele cliënten van de stichting 
Lunet zorg die incidenteel onvoldoende middelen beschikbaar hebben voor hun levensonderhoud. 
Beide vormen van ondersteuning worden in de staat van baten en lasten aangeduid als 
projectbijdragen. 
De stichting is opgericht bij notariële akte van 10 april 2003 en is ingeschreven onder nummer 
17155084 bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant. 
Het boekjaar van de stichting loopt gelijk aan het kalenderjaar. 

De samenstelling van het bestuur is op 31 december 2019 als volgt: 
• P.S. (Paul) Procee, voorzitter 
• S.M. (Sam) Polderman, vicevoorzitter 
• Mevr. A.L. (Aly) Miedema, secretaris 
• H.S.T. (Harry) de Groot, penningmeester 
• Mevr. N. (Nikita) Hurkmans, lid 
• A. (Anton) Peeters, lid 

In 2019 zijn er geen wijzigingen geweest in de samenstelling van het bestuur van de stichting. 

Het bestuur wordt secretarieel en administratief ondersteund vanuit stichting Lunet zorg. 

De Jaarrekening van de stichting wordt opgesteld op kasbasis en luidt in euro's. 
De stichting heeft geen activa en passiva anders dan de bankrekeningen. De baten van de stichting 
bestaan uit donaties, andere giften en legaten. De lasten van de stichting bestaan uit de 
projectbijdragen en beheerskosten. In 2019 zijn speciale donaties ontvangen voor en besteed aan 
het Tuinproject Knegselwijk tot een bedrag van €8.710,-. 

Bank 
Balans per 31 december 2019 

118.216,14 Eigen vermogen 01-01-2019 

Totaal 118.216,14 

Saldo baten en lasten 2019 
Eigen vermogen 31-12-2019 
Deposito cliënt 
Totaal 

115.818,86 

1.397,28 
117.216,14 

1.000,00 
118.216,14 

Staat van baten en lasten over 2019 
Baten Lasten 

Donaties 11.443,00 Projectbijdragen 9.433,11 
Rente 10,00 Beheerskosten 622,61 

Totaal baten 11.453,00 Totaal lasten 10.055,72 
Saldo 2019 1.397,28 

Totaal 11.453,00 Totaal 11.453,00 

Eindhoven, 4 februari 2020. 
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