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Voorwoord en samenvatting 
 

Dit jaarverslag geeft inzicht in de activiteiten, doelstellingen en resultaten van Stichting Allegoeds in 2019. 
Allegoeds kijkt terug op een uitstekend jaar.   
Het aantal gasten bij Allegoeds Vakanties was met 981 gasten iets lager dan het aantal gasten in het 
voorafgaande jaar omdat één arrangement voor een jaarlijks terugkerende groep geen doorgang kon 
vinden.  
Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed overtrof met een bezettingsgraad van 87% alle eerdere jaren.   
Stichting Allegoeds is dan ook zeer verheugd met deze eindresultaten en realiseerde daarmee, binnen de 
mogelijkheden van haar kleinschalige organisatie, voor in totaal 330 gasten een betekenisvolle vakantie 
met sociale meerwaarde.  
 
De waardering van gasten over de vakantie blijft onverminderd hoog;  95% van de gasten gaven aan dat 
zij tevreden of zeer tevreden over de vakantie waren. Als totaalcijfer gaven zij een rapportcijfer 8,5; 
waarbij de gemiddelde waardering van externe accommodaties uitkwam op 8,2 en Het Bosgoed met een 
8,8 werd beoordeeld. 
 
Allegoeds realiseert vakanties met een sociale plus voor zoveel mogelijk kwetsbare ouderen die zorg, hulp 
of begeleiding nodig hebben. Deze doelgroep wordt steeds groter. Doordat mensen steeds langer thuis 
blijven wonen, neemt het risico op sociaal isolement toe. Hoewel de behoefte aan deze vakanties 
toenemen nemen de  mogelijkheden voor dergelijke vakanties af. Andere ideële vakantieorganisaties 
verzetten hun bakens of trekken zich geheel terug, omdat aangepaste vakanties vanwege de zorg, hulp 
en begeleiding die tijdens de vakanties moeten worden georganiseerd zeer kostenintensief zijn. 
Daarnaast beëindigden enkele organisaties die tegen een kostendekkend tarief aangepaste vakanties 
voor ouderen organiseerden hun activiteiten, aangezien deze voor de doelgroep om financiële redenen 
onbereikbaar bleken te zijn.   
Gezien haar solide financiële positie wil Allegoeds haar activiteiten voor deze kwetsbare doelgroep graag 
continueren. Daarbij is het voor Allegoeds Vakanties van belang dat er een balans bestaat tussen het 
aantal gasten vanuit  de verschillende zorgcategorieën,  gerelateerd aan de zorgzwaarte. Omdat de 
zorgintensiteit voor C- en D- gasten hoog is, moeten hiervoor enerzijds meer vrijwilligers worden ingezet, 
maar heeft dit ook gevolgen voor de mogelijkheden ten aanzien van het programma dat tijdens een 
vakantie kan worden uitgevoerd. Mede met het oog hierop bereikte Allegoeds Vakanties in de afgelopen 
jaren dan ook nagenoeg haar grenzen ten aanzien van het aantal vakantiegasten. De wachtlijst, voor met 
name zorgintensieve gasten, nam in het verslagjaar helaas verder toe.  
 
De inspanningen om de bezetting in Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed op het gewenste peil te kunnen 
houden, werpen boven verwachting hoge vruchten af. Hoewel de aankondiging van de Zonnebloem in 
2017 om de landelijke en regionale vakanties te gaan beëindigen,  aanvankelijk een behoorlijke impact  
leek te gaan krijgen op het aantal boekingen in Het Bosgoed, kon in het verslagjaar een nog niet eerder 
bereikt resultaat worden bereikt. De bezetting eindigde op 86,55%, in de geschiedenis van Het Bosgoed 
het hoogst bereikte bezettingspercentage. In het kalenderjaar waren alle midweken gevuld met gasten 
en uiteraard is Allegoeds bijzonder tevreden hierover; er konden opnieuw  meer gasten blij worden 
gemaakt dan het in het voorafgaande jaar. Overigens is dit resultaat zo uitzonderlijk, dat voor 2020 de 
verwachtingen iets lager zullen zijn.  
 
Dankzij  de wervingsmiddelen voor nieuwe vrijwilligers, die enkele jaren geleden met behulp van de 
subsidie van de VPSB tot stand kwamen, konden ook in 2019 weer voldoende vrijwilligers worden 
gevonden die het mooie werk van Allegoeds concreet invullen.  
 
De inhoudelijke vernieuwing en kwalitatieve borging van de programma’s werd in 2019 voortgezet en is 
vrijwel op het gewenste niveau. De ondersteuning die vanuit kantoor wordt geboden aan de vrijwillige 
coördinatoren is inmiddels maatwerk en hangt sterk samen met de wensen inzake de tijdsinvestering van 
de betreffende coördinator. Sommige coördinatoren vinden het prettig om het programma geheel zelf te 
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ontwikkelen en organiseren, anderen vinden het juist prettig wanneer er vanuit kantoor ondersteuning 
kan worden geboden.   
 
Een belangrijke ontwikkeling in 2019 was het vernieuwen van de website voor Allegoeds Vakanties, voor 
een eigentijds aanbod  en waarin actueel bepaalde arrangementen in de schijnwerpers kunnen worden 
gezet. De nieuwe site voorziet in een behoefte, waarbij tevens de vindbaarheid van de vakanties is 
verbeterd.  
 
De waardering van gasten voor de vakanties van Allegoeds blijft  onverminderd hoog. De gastenevaluaties 
laten hoge rapportcijfers zien, waaruit blijkt dat de ‘sociale plus’ die Allegoeds haar gasten wil bieden van 
dusdanige betekenis is, dat gasten graag bij ons terug komen.  
 
 
Totale resultaten Stichting Allegoeds   
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Met het oog op de ideële doelstellingen van Allegoeds is het streven dat meer dan 90% van de boekingen 
in Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed zich richt op zorggerichte groepen. Dit streven werd ook in 2019 
ruimschoots gerealiseerd.  
 

 
 
 
Ideële doelstelling 
De statutaire doelstelling van Allegoeds is ruim geformuleerd: ‘het maatschappelijk welzijn en de 
lichamelijke en geestelijke gezondheid te bevorderen van hen die op enigerlei wijze zorg, hulp en/of 
aandacht nodig hebben, zulks op basis van respect voor ieders levensbeschouwing.’ 
De feitelijke kernactiviteiten bestaan uit het organiseren van vakanties voor ouderen die daar zelf niet 
(meer) toe in staat zijn en het exploiteren/beschikbaar stellen van een eigentijds groepshotel met 
aangepaste voorzieningen voor mensen met een beperking. 
Op de keper beschouwd leveren beide activiteiten een sociale meerwaarde op, de achterliggende 
doelstelling die Allegoeds wil bereiken is het bieden van een ‘sociale plus’, met name voor mensen in een 
sociaal isolement. De vakantie is daarbij eerder een middel, dan een doel op zich.  
De kern van wat we willen bereiken is dat ouderen en mensen met een beperking zich weer waardevol 
voelen, zich ondanks leeftijd en beperking weer gezien worden als volwaardig mens, die iets kan 
betekenen voor een ander. Sociaal contact, het doorbreken van de eenzaamheid die velen in onze 
doelgroep ervaren, aandacht krijgen van en hebben voor anderen is de feitelijke kern waar het om draait 
en waardoor gasten de accu opladen. Veel van onze gasten komen keer op keer terug. Daarmee sluit 
Allegoeds in een eigentijdse vorm nog steeds aan bij de oorspronkelijke doelstellingen waarvoor ruim een 
eeuw geleden door de voorlopers van de huidige stichting zijn geformuleerd.  
 

Stichting Allegoeds werkt zonder winstoogmerk en heeft het eigen vermogen hard nodig als financiële 
basis om kosten voor het organiseren van de vakanties af te dekken. Het rendement op het vermogen 
wordt gebruikt om zoveel mogelijk de ‘bureaukosten’ te financieren, zodat de deelnemersbijdragen laag 
gehouden kunnen worden.  
 
Daarbij is Allegoeds mede afhankelijk van aanvullende externe financiering en erg blij met bijdragen van 
fondsen die het in 2019 mogelijk hebben gemaakt om zovele gasten een betekenisvolle vakantie te laten 
beleven. Daarbij is een speciaal woord van dank verschuldigd aan de VPSB, die in het verslagjaar opnieuw 
een niet geoormerkte subsidie aan Allegoeds verstrekte.   
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Allegoeds Vakanties 
Het aantal gasten nam in 2019 met 1,6% af tot 981 gasten, doordat één arrangement ten behoeve van 
een jaarlijkse terugkerende groep geen doorgang kon vinden. Daardoor werd er 2019 ook één 
arrangement minder uitgevoerd dan in het voorafgaande jaar.   Het aantal overnachtingen van gasten bij 
Allegoeds Vakanties nam daarentegen ten opzichte van het voorafgaande jaar met 2,5% toe. De 
arrangementsduur werd in 2019 weer op het vertrouwde aantal nachten gebracht, nadat in 2018 was 
gebleken dat een kortere arrangementsduur niet in trek was.  
 
Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed 
Het aantal overnachtingen in Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed nam in 2019 wederom met 4,7% toe 
ten opzichte van 2018. Daardoor bedroeg het totale bezettingspercentage 87%, voor een 
groepsaccommodatie is dit uitzonderlijk hoog, in de branche zijn bezettingspercentage ’s rond 60% vrij 
gebruikelijk. 
 
Het beleid om meer nieuwe groepen kennis te laten maken met onze prachtige vijf-sterren- 
accommodatie werpt de gewenste vruchten af. Meer en meer lukt het om ook in het najaar en winter 
aantrekkelijke arrangementen te ontwikkelen, die tot de verbeelding van specifieke groepen spreken. 
Voor het eerst werd in 2019 het punten bereikt dat er in  alle midweken een groep kon worden geboekt. 
Hoewel er geen garanties zijn, lijkt deze tendens toekomstbestendig.   
 
Financiële ontwikkeling  
Om de doelstellingen van Allegoeds te kunnen realiseren zet Allegoeds haar vermogen in. Het rendement 
van het vermogen wordt aangewend om de jaarlijkse vaste kosten af te dekken die nodig zijn om de 
activiteiten, met name de vakanties, te kunnen ontplooien. Het vermogen wordt beheerd door een 
professionele vermogensbeheerder, waarbij in een beleggingsstatuut kaders zijn aangegeven, teneinde 
enerzijds wel het beoogde rendement te kunnen behalen, maar anderzijds zoveel mogelijk risico’s te 
kunnen vermijden. In lijn met de ideële doelstellingen van Allegoeds zijn in dit document uiteraard ook 
ethische voorwaarden en uitsluitingen aangegeven, waaraan de vermogensbeheerder zich dient te 
houden. In lijn met de goede economische omstandigheden waren ook voor Allegoeds de resultaten van 
het vermogensbeheer in 2019 zeer gunstig.  Het streven is dat Allegoeds jaarlijks een rendement van 4% 
kan halen op de marktwaarde van de portefeuille om ervoor te zorgen dat Allegoeds in staat is haar ideële 
activiteiten vanuit een solide financiële basis gestalte te geven. Nadat in 2018 de resultaten negatief 
waren, waren deze in 2019 verheugend gunstig.   
 
Personele ontwikkelingen 
In het verslagjaar vonden enkele personele wijzigingen plaats. De poging om in één functionaris twee 
verschillende functies (‘ontwikkelaar ouderenvakanties’  en financiële administratie) bleek geen succes. 
In het verslagjaar werden beide functies ontrafeld en ingevuld door twee medewerkers. Na het vertrek 
van de medewerker communicatie werd deze functie door een nieuwe collega her ingevuld.  
Om de werkdruk van de front office, die onze steeds ouder wordende gasten ondersteunen bij het 
selecteren en boeken van de juiste vakantie, enigszins te verlichten werd een nieuwe collega geworven 
die in 2020 haar werkzaamheden zal beginnen.  
Ook bij Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed vonden diverse  personele mutaties plaats teneinde de 
dienstverlening beter in balans te brengen met het veranderende  boekingsgedrag van groepen. Zo was 
in het verleden de zaterdag de traditionele ‘wisseldag’, maar de wisseling van groepen vind meer en meer 
op andere (week)dagen plaats, waardoor het minder makkelijk is om hiervoor scholieren in te zetten.  
 
Samenwerking 
In de afgelopen jaren is Allegoeds om verschillende redenen samenwerking aangegaan met diverse 
partijen.  
Het achterliggende motief is daarbij altijd ideëel, er wordt gezocht naar vormen van samenwerking die 
voor onze gasten toegevoegde waarde bieden.  
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De samenwerking die in 2018 werd aangegaan met Vier Het Leven, een organisatie die zich ten doel stelt 
om culturele activiteiten te organiseren voor ouderen die niet alleen op stap willen, verloopt erg goed. 
Gezien het feit dat de doelgroep van beide organisaties elkaar deels overlappen wordt samen gewerkt op 
het gebied van marketing en communicatie. Voor beide partijen win-win.  
 
De samenwerking met KBO-Eindhoven werd gecontinueerd en gezien het succes ervan uitgebreid naar 
andere afdelingen in Brabant.  
 
De samenwerking met ‘Ouderenvakanties’, een samenwerkingsverband tussen het Nationaal 
Ouderenfonds en Buitenhofreizen in Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed werd in 2019 voortgezet. 
Daarbij is wel duidelijk dat de activiteiten van ‘Ouderenvakanties’ fors worden afgebouwd en nagenoeg 
alle vakanties in Nederland worden opgeheven, wegens tegenvallende boekingen.    
 
De samenwerking met thuiszorgorganisatie Happy Nurse werd in 2019 gecontinueerd. Ook bij enkele 
andere externe accommodaties werd de samenwerking met deze landelijke thuiszorgorganisatie ingezet. 
Hoewel personeelstekorten bij alle (thuis)zorgorganisaties aan de orde zijn, bestaat bij Happy Nurse de 
positieve intentie om Allegoeds te ondersteunen bij het uitvoeren van haar ideële doelstellingen. 
  
Dit jaarverslag is goedgekeurd door de Raad van Toezicht in juni 2020. De financiële verantwoording vindt 
u in de jaarrekening. De jaarrekening is gecontroleerd door HLG audit te Leusden. Een verklaring omtrent 
de resultaten van hun controlewerkzaamheden is opgenomen in de bijgevoegde gegevens. 
 
In het hierna volgend verslag kunt u verder lezen over de behaalde resultaten 2019. Mocht u naar 
aanleiding van dit jaarverslag opmerkingen hebben of aanvullende informatie wensen, aarzelt u dan niet 
om contact met ons op te nemen ( tel. 0318-485183). 
 
Jos Breuer 
Directeur-bestuurder 
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BESTUURSVERSLAG 

1. Stichting Allegoeds 
 
Stichting Allegoeds is sinds 2011 de nieuwe naam voor Stichting Mens en Samenleving welke stichting in 
1971 ontstond uit een fusie van ‘Stichting Naar Buiten’ en ‘Stichting voor Sociaal Werk van de NPB’. 
Stichting Allegoeds zet zich al bijna 120 jaar in voor gezondheid en welzijn van kwetsbare mensen.   

1.1 Visie en missie 
 

Missie 
Stichting Allegoeds organiseert mogelijkheden voor vakanties met een ‘sociale plus’ voor ouderen die niet 
(meer) zelfstandig op vakantie kunnen. De vakanties zijn geen doel op zich, maar tevens een middel om 
gasten uit hun sociale isolement te halen en het welbevinden te bevorderen. Onze gasten genieten van 
het onderlinge contact, de activiteiten en de omgeving waarin de vakanties worden georganiseerd. 
Persoonlijke aandacht van mens tot mens staat hierbij centraal, vanuit de gedachte dat ieder mens 
waardevol is en een belangrijk deel van onze samenleving uitmaakt. Dat maakt ons een warme en 
menselijke organisatie. Door het deelnemen aan een vakantie wordt het gevoel van eigenwaarde 
versterkt, ontstaat nieuwe energie en perspectief.  
Medewerkers en vrijwilligers van Stichting Allegoeds werken vanuit bezieling en betrokkenheid voor de 
gasten. Daarbij maken zij soms het onmogelijke mogelijk. Met elkaar zijn we de cultuurdragers van onze 
stichting. Wij staan midden in de samenleving en willen met anderen samenwerken. 
In ons handelen, streven we naar een goed evenwicht tussen persoonlijke aandacht en persoonlijke 
vrijheid van onze gasten. De wensen van onze gasten staan daarbij steeds centraal. 
 
Visie 
De stichting wil ‘alle goeds’ bieden aan mensen die hulp, zorg en aandacht nodig hebben. We richten ons 
daarin in het bijzonder op ouderen met een fysieke en/of sociale beperking. Door deelname aan onze 
activiteiten wordt het sociale isolement doorbroken, wordt het gevoel van eigenwaarde versterkt en 
neemt het welbevinden toe.  

 

1.2 Kernwaarden  
Binnen Allegoeds werken en handelen wij vanuit de volgende vijf kernwaarden:  
 

Welkom - Warm - Dienstbaar - Zorgeloos - Betekenis 
 
Welkom:  we willen een welkom thuis zijn voor onze gasten, door onze activiteiten komt  

men graag bij ons terug 
 
Warm:   we hebben warme aandacht voor onze gasten, waarbij deze zichzelf kunnen zijn  

en zich gewaardeerd voelen 
 
Dienstbaar:  service ‘zit in onze genen’, we zijn open en respectvol, inlevend en bieden  

maatwerk waar nodig 
 
Zorgeloos:  we halen letterlijk en figuurlijk drempels weg, zodat gasten zorgeloos kunnen  

genieten van dat wat we bieden 
 
Betekenis:  we willen van betekenis zijn voor onze gasten, onze activiteiten bieden sociale  

meerwaarde, gasten voelen zich gezien en gehoord en van waarde 
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De hierboven geformuleerde kernwaarden kwamen tot stand bij verschillende strategie-sessies met 
medewerkers en stakeholders tijdens het ontwikkelingsproces voor de huidige naam van Stichting 
Allegoeds. Omdat wij permanent warme gastvrijheid willen bieden aan kwetsbare mensen vormen deze 
‘zachte’ waarden de basis van ons dagelijks handelen. De kernwaarden zijn transparant en makkelijk 
toetsbaar. In onze cultuur spreken we elkaar aan als een van de kernwaarden in het gedrang mocht 
komen. 

1.3 Kamer van Koophandel 
De Stichting Allegoeds staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel voor 
Midden-Nederland onder nummer 30086288. 

1.4 Allegoeds Vakanties  
Allegoeds Vakanties is onderdeel van Stichting Allegoeds en organiseert onder het motto ‘Nooit te oud 
voor vakantie’ kleinschalige vakanties voor ouderen in Nederland. Deskundige medewerkers en 
vrijwilligers bieden een veilige en voor de gast zorgeloze omgeving, verwennen onze gasten en bieden 
een open klimaat, waarin iedereen zich welkom kan voelen. Persoonlijk contact zorgt ervoor dat gasten 
ervaren dat zij gewaardeerd worden en zich gezien voelen.  
Typerend voor onze vakanties zijn openheid, vrijheid en respect voor elkaar. In de afgelopen ruim  45 jaar 
zijn vele ouderen, mantelzorgers en hun verzorgden, beginnend dementerenden en gehandicapte 
ouderen bij ons te gast geweest. Velen van hen voelen zich bij ons thuis en komen graag bij ons terug.  
 
• Kleinschaligheid; de schaalgrootte van maximaal 45 gasten leidt tot overzichtelijke groepen  
 waarin veel persoonlijk contact mogelijk is.  
• De sfeer en het klimaat; de vrijwilligers zorgen voor een open, zorgzaam klimaat waarin veel  
 aandacht is voor onze gasten, die we respecteren en waarderen zoals ze zijn.  
• Persoonlijke aandacht; we bieden een zorgeloze vakantie, waarin we gasten verwennen, zodat  
 ze kunnen genieten.  

1.5 Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed 
Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed is ons prachtige, volledig aangepaste groepshotel middenin de 
bossen van Lunteren. We zijn toonaangevend in Nederland als het gaat om voorzieningen voor mensen 
met een functiebeperking. We doen er alles aan om letterlijk en figuurlijk drempels weg te nemen voor 
onze gasten. De aanwezige voorzieningen in combinatie met de warme sfeer maken dat veel gasten zich 
bij ons thuis voelen.   

 
• De aanwezige voorzieningen voor mensen met een beperking; Groepshotel Het Bosgoed is de  
 best aangepaste, volledig gelijkvloerse groepsaccommodatie in Nederland. 
• Het vertrouwde personeel; we bieden een warm welkom, zijn zorgzaam, vriendelijke en  
 inlevend.  
• De service; de wensen van onze gasten staan steeds centraal. We proberen daar zoveel  
 mogelijk aan tegemoet te komen en maken daarbij soms het onmogelijke mogelijk. We bieden  
 maximale service zoals de gast dat wenst. 
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2.   Allegoeds Vakanties 

2.1 Doelgroep 
Onder het motto ‘Nooit te oud voor vakantie’ organiseert Allegoeds vakanties voor ouderen, die zelf niet 
(meer) in staat zijn een vakantie te organiseren of bij andere organisaties buiten de boot vallen. Allegoeds 
zorgt er met haar medewerkers en vrijwilligers voor dat drempels letterlijk en figuurlijk worden 
weggenomen en het onze gasten aan niets ontbreekt. Voor alle ouderen die tijdens hun vakantie zorg 
en/of begeleiding nodig hebben wil Allegoeds oplossingen bieden. Om de juiste mate van zorg en 
begeleiding te kunnen verlenen zijn de vakanties ingedeeld in de volgende categorieën:  
 mantelzorgers en zelfredzame ouderen met begeleidende ondersteuning (A-categorie); 
 ouderen met een lichte zorgvraag (B-categorie); 
 ouderen met een intensieve zorgvraag (C-categorie): 
 ouderen met beginnende dementie (D-categorie). 

 
Om zoveel mogelijk een gevarieerd aanbod te kunnen bieden aan onze gasten, worden in verschillende 
arrangementen categorieën van zorgzwaarte gecombineerd.  
 
Vakanties van Allegoeds zijn Vakanties met een ´sociale plus´. Daarin wijkt Allegoeds Vakanties af van 
commerciële vakantie-organisaties, waarbij het accent vooral ligt op plezier, genieten en ontdekken. De 
achterliggende doelstelling die Allegoeds wil bereiken gaat om méér dan het bieden van vakantie.  
De kern van wat we willen bereiken is dat ouderen en mensen met een beperking zich weer waardevol 
voelen, ondanks leeftijd en beperking weer gezien worden als volwaardig mens, die iets kunnen 
betekenen voor een ander. Sociaal contact, het doorbreken van de eenzaamheid die velen in onze 
doelgroep ervaren, aandacht krijgen van en hebben voor anderen is de feitelijke kern waar het om 
draait en waardoor gasten de accu opladen. Veel van onze gasten komen keer op keer terug. Om deze 
achterliggende doelstelling te kunnen bereiken zijn de vakanties eerder middel dan doel. Daarmee sluit 
Allegoeds in een eigentijdse vorm nog steeds aan bij de oorspronkelijke doelstellingen waarvoor ruim 
een eeuw geleden door de voorlopers van de huidige stichting zijn geformuleerd.  

 

2.2 Ontwikkelingen en resultaten 
De promotie van vakantie-arrangementen start in het voorafgaande jaar in november, met het verzenden 
van de brochure. Vervolgens worden gedurende het jaar verschillende kanalen gebruikt om de doelgroep 
te kunnen bereiken. Allegoeds probeert dit zo kosteneffectief mogelijk te doen, aangezien de financiële 
middelen beperkt zijn. De tarieven van Allegoeds Vakanties zijn gebaseerd op de directe kosten voor 
gasten en vrijwilligers. Alle andere kosten worden bekostigd vanuit het rendement op het vermogen 
waarover de Stichting beschikt. We proberen met deze financiële middelen om zoveel mogelijk ouderen 
een vakantie te bieden. Het aantal gasten bleef in 2019 nagenoeg op hetzelfde niveau als het 
voorafgaande jaar.  
 
In de wetenschap dat steeds meer mensen hun vakantie via internet boeken, zijn ten behoeve van 
Allegoeds Vakanties de mogelijkheden voor een nieuwe website onderzocht. Vanwege de vele zorg 
gerelateerde informatie die voorafgaand aan de vakantie moet worden ingewonnen en de aangescherpte 
privacywetgeving is ervoor gekozen de nieuwe website vooralsnog niet interactief te maken. Wel kunnen 
digitaal gegevens worden ingevoerd voor het aanvragen van een brochure en kan het 
aanmeldingsformulier worden gedownload. De site is tevens ‘responsive’ en kan daardoor ook via 
smartphone en tablet goed worden weergegeven.  
De reacties op de nieuwe site zijn zeer verheugend en Allegoeds Vakanties wordt via de site steeds beter 
gevonden.  
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Het experiment  in 2018 om de arrangementsduur van enkele vakanties wat te verkorten, was niet 
succesvol. Op grond daarvan werden in 2019 weer merendeels 8-daagse vakanties aangeboden. Alleen 
voor de categorie D werd de kortere 7 daagse vakantie wel gehandhaafd.        
 

 
 

In 2019 daalde het aantal gasten licht met 1,6%.  De afname was min of meer het gevolg van de 
uitstekende resultaten van Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed, dat zulke goede resultaten boekte dat 
het niet mogelijk was om een jaarlijkse terugkerende groep met 40 gasten in 2019 te verwelkomen. 
Daardoor was er in 2019 ook één arrangement minder dan in het voorafgaande jaar. Dat in aanmerking 
nemend zijn de uiteindelijke resultaten over 2019 uitstekend. 
 
Allegoeds richt zich met haar vakanties op ouderen die begeleiding, hulp of zorg nodig hebben. Omdat 
Allegoeds zich specifiek richt op deze doelgroep boekt het merendeel van de A-gasten als mantelzorger, 
partner of begeleider van een B- C- of D-gast. De vakanties zijn zo ontwikkeld dat zoveel mogelijk 
gecombineerde arrangementen worden aangeboden.  
De grootste groei maakte Allegoeds in de afgelopen jaren door in de categorie A/B. In 2014 bedroeg het 
aantal gasten in deze gecombineerde categorie 434; in 2019 is dit opgelopen tot 629 gasten; een toename 
van 45%.  
 
Het aantal gasten in de overige categorieën is relatief stabiel.  
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In samenwerking met een vervoersbedrijf kent Allegoeds Vakanties een deur-tot-deur-service, waarbij 
gasten op het thuisadres kunnen worden gehaald en gebracht. De service is bedoeld voor gasten die 
moeite hebben met het zelf organiseren van de reis van thuisadres naar vakantielocatie. In 2019 werd 
voor 181 vakanties gebruik gemaakt van deze service, hetgeen betekent dat voor  18% van de vakanties 
de deur-tot-deur service wordt bijgeboekt.  
 
Allegoeds Vakanties is actief voor senioren van een hoge leeftijd. De gemiddelde leeftijd van onze gasten 
nam met een jaar toe tot 83 jaar. Per categorie varieert de gemiddelde leeftijd enigszins. Wel is duidelijk 
zichtbaar dat de doelgroep van Allegoeds Vakanties bestaat uit mensen, die ofwel fysieke zorg en hulp 
nodig hebben, danwel mentale hulp en begeleiding behoeven.   
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De onderlinge verhouding man-vrouw veranderde nagenoeg niet en is een weerslag van de landelijke 
demografische gegevens.  

 
 

Herkomst gasten naar provincie: 
 

Allegoeds Vakanties wil beschikbaar zijn voor ouderen uit het hele land. Traditioneel is het aantal gasten 
uit de verstedelijkte gebieden hoger dan uit de overige delen van het land.   

 

 
 
 
 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%
verhouding man - vrouw

man vrouw

Drente

Flevoland

Friesland

Gelderland

Groningen

Limburg

Noord 
Brabant

Noord 
Holland

Overijssel

Utrecht

Zeeland

Zuid 
Holland

herkomst gasten per provincie 2019



           
Stichting Allegoeds te Lunteren 

Pagina | 14  
 

2.3 Succesvolle bestrijding eenzaamheid 
 

Uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam is, op verzoek van Coalitie Erbij, onderzoek gedaan in 
hoeverre activiteiten van organisaties die actief zijn met betrekking tot eenzaamheid, bijdragen aan het 
verminderen van gevoelens van eenzaamheid. De conclusies maken duidelijk dat de activiteiten van 
Allegoeds van permanente betekenis kunnen zijn voor de doelgroep en de doelstellingen ondersteunen.   
In het kader van het onderzoek werden zeven activiteiten betrokken, waaronder Allegoeds Vakanties. In 
totaal respondeerden van Stichting Allegoeds 130 oud-gasten, wat gelet op de hoge leeftijd van Allegoeds-
gasten (in het onderzoek gemiddeld 82 jaar) een zeer hoog aantal was.  
Het onderzoek bevestigt dat Stichting Allegoeds een positieve bijdrage levert aan het leven van oudere 
mensen en hun gevoelens van eenzaamheid helpt te verminderen. Een greep uit de resultaten: 
 90% van de respondenten is tevreden over de vakanties; 
 Een derde geeft aan zich gelukkiger te voelen en zich er meer bij te horen voelen, een  
 kwart voelt zich minder eenzaam; 
 Een derde geeft aan door de vakantie nieuwe contacten te hebben opgedaan en een kwart  
 geeft aan door de vakantie weer vaker deel te zullen gaan nemen aan andere activiteiten; 
 Een vijfde geeft aan door de vakantie vaker de deur uit te gaan of makkelijker mensen te  
 benaderen. 
 
Conclusie van het rapport inzake  Allegoeds Vakanties: 
“ Allegoeds Vakanties bereikt een groep mensen met een relatief hoge leeftijd (de gemiddelde leeftijd 
van de respondenten van 82 jaar). Dit zijn vaak vrouwen, weduwen en mensen met functionele 
beperkingen. De respondenten hebben gemiddeld zestien sociale contacten. Zes op de tien 
ondervraagden zijn eenzaam.  
Zowel sociale als emotionele eenzaamheid komt vaak voor. Vrouwelijke ondervraagden en de 
ondervraagden met een slechtere gezondheid zijn eenzamer dan anderen. 
 
De ondervraagden zijn in de regel tevreden over hun genoten vakantie bij Stichting Allegoeds en vinden 
de vakantie ook belangrijk. Ze voelen zich door de vakantie meer erbij horen, positiever, gelukkiger en 
minder eenzaam. De ondervraagden zeggen door de vakantie vaker deel te nemen aan andere 
activiteiten, vaker de deur uit te komen en andere mensen makkelijker te benaderen. We concluderen 
dat ondervraagden van mening zijn dat Allegoeds Vakanties hun leven positief beïnvloeden. Een 
behoorlijk deel heeft bovendien echt het idee dat de vakantie bijdraagt in het bestrijden van hun 
eenzaamheid. Dit geldt in het bijzonder voor eenzamere ondervraagden.” 

 
Stichting Allegoeds is erg blij met deze conclusie. Het ondersteunt de doelstellingen van de stichting en 
bevestigt de opvatting dat de stichting waardevol werk doet.  

 

2.4 Tevreden gasten 

Aan het eind van elk arrangement worden gasten uitgenodigd een enquêteformulier in te vullen. Sinds 
vele jaren beoordelen gasten onze vakanties als zeer positief. Onderstaand een grafische weergave van 
de scores inzake tevredenheid over de vakanties, de tevredenheid over vrijwilligers en een rapportcijfers 
met betrekking tot de accommodaties. De waardering van gasten over de vakanties en vrijwilligers blijft 
onveranderd hoog. De uitkomst van de gastenevaluaties wijken nauwelijks af van de metingen in het 
voorgaande jaar.  
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2.5 Financiën 
 
Allegoeds streeft naar een jaarlijkse kostendekkende exploitatie, die gerealiseerd kan worden door 
aanvullende deelfinanciering vanuit fondsen en donaties.  
Vanuit de ideële doelstelling zet Allegoeds haar vermogen in om de doelstellingen te kunnen realiseren. 
Uitgangspunt daarbij is dat alle vaste jaarlijkse kosten voor het organiseren van de vakanties worden 
gefinancierd vanuit de opbrengsten van het vermogen van de stichting.  
 
Om de continuïteit van de activiteiten tot in lengte van jaren te kunnen garanderen streeft Allegoeds er 
naar om het stichtingsvermogen zoveel als mogelijk intact te laten.  
Voor de gasten van Allegoeds Vakanties is de betaalbaarheid van de vakantie van belang. Allegoeds streeft 
er dan ook naar om de deelnemersbijdragen zo laag mogelijk te houden en doet om die reden jaarlijks 
een appél op vermogensfondsen en donaties.  

 

2.6 Vrijwilligers 
 

Allegoeds kan zich verheugen in een toenemende belangstelling van vrijwilligers. In de afgelopen jaren 
werden door middel van een campagne nieuwe vrijwilligers geworven en nog steeds melden zich via 
publicaties in diverse media nieuwe vrijwilligers aan. Getalsmatig melden zich meer vrijwilligers dan er 
nodig zijn. Daarbij is een goede match van de kwaliteiten van vrijwilligers en de inhoudelijke kwaliteit van 
de vakantie-arrangementen van groot belang. Een speerpunt in de vrijwilligersbeleid blijft het werven van 
voldoende vrijwilligers met een zorgachtergrond en werving en training van nieuwe  coördinatoren.  
Vrijwilliger zijn bij Allegoeds gemiddeld ruim zes jaar actief en ongeveer 2 vakantieweken per jaar 
inzetbaar. Op basis van dit kengetal neemt één vrijwilliger gemiddeld dus 12 vakantiearrangementen voor 
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zijn rekening. Per het einde van 2019 waren in totaal 14 nieuwe vrijwilligers ingestroomd. In het 
verslagjaar werden in totaal 291 ‘vrijwilligersweken’ ingevuld en eind 2019 waren 157 vrijwilligers actief 
inzetbaar voor de vakantie-arrangementen. Om het tarief voor de gasten zo laag mogelijk te houden 
beschikt  Allegoeds, naast de reguliere vrijwilligers, over 29 ‘flexvrijwilligers’ die ingezet worden  bij 
uitstapjes en excursies, rolstoelwandelen of – fietsen, en die tijdens het arrangement niet blijven logeren.  
 
Voor Allegoeds Vakanties zijn vrijwilligers onmisbaar. Zij zijn immers degenen die de uitvoering van 
Vakanties mogelijk maken. Allegoeds is deze vrijwilligers dan ook bijzondere dank verschuldigd, aangezien 
zij de kern zijn waarop de vakantie-organisatie draait! 
 
Alle begeleiding, ondersteuning, zorg en aandacht voor de gasten krijgt gedurende de vakantieweken 
gestalte via de vrijwilligers. Om deze reden hecht Allegoeds veel belang aan het borgen van de binding 
met deze vrijwilligers. Jaarlijks organiseert Allegoeds een vrijwilligersdag. Tijdens deze dag worden de 
vrijwilligers in het zonnetje gezet. Naast veel ruimte voor ontmoeting met andere vrijwilligers en 
medewerkers worden de resultaten van het voorgaande jaar gedeeld en de plannen voor het nieuwe jaar 
gepresenteerd.  

 
Met de vrijwillige coördinatoren vonden een tweetal vergaderingen plaats, waarin actuele ontwikkelingen 
werden besproken en geëvalueerd. Ter voorbereiding op de diverse arrangementen vonden verschillende 
voorbereidingsvergaderingen plaats van de vrijwilligersteams. Periodiek werden vrijwilligers-
nieuwsbrieven verstuurd om de vrijwilligers op de hoogte te houden van ontwikkelingen.  

2.7 Reacties van gasten  
Warm en bemoedigend zijn onderstaande reacties van gasten en vrijwilligers; 
 
 

 Het hotelpersoneel en de vrijwilligers van Allegoeds waren geweldig. De vakantie was erg goed. 
 Het was echt zó goed! 
 De vrijwilligers waren geweldig, altijd behulpzaam. Ze straalden uit dat het onderling ook goed is! 

Een betrokken team onder de vlag van  een goede coördinator. 
 Alles was naar wens, wat wil je dan nog meer? 
 Geweldige mensen die voor ons hebben gezorgd. 
 De opvang van alleenstaanden is perfect. Je bent niet meer alleen. 
 Onbetaalbaar zijn deze vrijwilligers. Ze doen alles met liefde en plezier. 
 We hebben hele geweldige avonden gehad, volop afgewisseld. Ga zo door. Mijn vriendin en ik 

staan voor dit jaar nog op de wachtlijst. We hopen dat het lukt. Onze leeftijd gaat ook door. 92 en 
88 jaar. Wie weet.  

 Het uitstapje met de mannen alleen, was fantastisch. Heel fijn om te voelen hoe blij ik hier van 
werd. 

 Leuke activiteiten, leuke excursies. 
 Het was elke dag weer fijn. Lieve begeleiders, lieve gasten. Je mocht uit, je mocht rusten en 

ontspannen en vooral: het was gezellig. 
 De liefde en bezorgdheid waar je mee werd omringd gaf mij in mijn verdriet weer moed. 
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3.  Het Bosgoed 

3.1 Doelgroep 
 

Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed richt zich op zorggerichte groepen. De accommodatie beschikt over 
alle mogelijk faciliteiten die nodig zijn voor het verblijf van mensen met een functiebeperking. Allegoeds 
Groepshotel Het Bosgoed beschikt over 40 kamers en doordat er daarvan 34 eenpersoonskamers zijn, 
wijkt het in belangrijke mate af van vele andere aangepaste accommodaties, die veelal niet over dit 
aantal eenpersoonskamers beschikken. Meer en meer willen gasten een eenpersoonskamer en daarin 
kan Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed uitstekend voorzien. Daarnaast is de accommodatie volledig 
gelijkvloers en daardoor rolstoelgeschikt. Alle kamers zijn voorzien van hoog-laagbedden en aangepast 
sanitair, waarbij gestreefd is om de aangepaste voorzieningen zodanig aan te brengen dat deze niet 
opvallen en indien mogelijk een hotelmatige sfeer benaderen.  
In de afgelopen decennia was Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed steeds één van de toonaangevende 
aangepaste groepsaccommodatie van Nederland. Dankzij de recente vernieuwingen in het interieur en 
de realisatie van een wellnessruimte is de accommodatie nog verder verbeterd en voorloper in de 
sector.  
Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed richt zich nadrukkelijk op zorggerichte groepen, ook marketing en 
communicatie zijn hierop gericht, waarbij het streven is dat tenminste 90% van de boekende groepen 
zich op zorg richten. Ook in 2019 werd dit resultaat behaald.  
De gasttevredenheid van Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed is bijzonder hoog, jaarlijks boeken veel 
groepen, die  eerder van de accommodatie gebruik maakten, opnieuw. Het aantal overnachtingen steeg 
met 5% ten opzichte van het voorgaande jaar, tot een nooit eerder bereikte bezetting van 87%.  

3.2 Ontwikkelingen en resultaten  
 

In de afgelopen jaren is veel energie gestoken in het interesseren van zorggerichte groepen voor een 
arrangement in Het Bosgoed. Aanleiding daarvoor waren de veranderingen bij de vakanties van de 
Zonnebloem, die hun landelijke en regionale vakanties in 2018 hebben beëindigd.  Deze  inspanningen 
leidden tot het gewenste resultaat, in 2019 werd opnieuw het bezettingspercentage verbeterd en 
eindigde op 87%; de hoogste bezetting in de geschiedenis van Het Bosgoed.  
Buiten het hoogseizoen boeken vaker kleinere groepen gelijktijdig. De gasttevredenheid is zeer hoog. 
Jaarlijks komen vele groepen terug omdat ze de dienstverlening, de sfeer en entourage van het hotel en 
de faciliteiten zeer waarderen. Het hotel kenmerkt zich door de goede balans tussen enerzijds een 
eigentijdse hotelmatige uitstraling en anderzijds een zodanig huiselijk karakter, dat iedereen zich er 
thuis kan voelen. Veel gasten reageren dan ook spontaan “Het is net alsof ik thuis kom”.  
 
Hoewel gasten over het algemeen zeer tevreden zijn over accommodatie en dienstverlening, is in 2019 
nader onderzoek gedaan om de hotelkamers in de nabije toekomst uit te breiden en het hotel klaar te 
maken voor onze toekomstige gasten. Het ligt in de verwachting dat begin 2020 een definitief besluit 
hierover zal worden genomen. Wanneer het besluit tot herontwikkeling zal worden genomen, zal het 
enkele jaren vergen alvorens het gebouw de vernieuwingsoperatie zal kunnen ondergaan.  
     
Ook in 2019 werden weer ‘warme winterdagen’ georganiseerd, waarbij gedurende vier midweken een 
interessant thema wordt aangeboden waar gasten op kunnen inschrijven. De belangstelling voor 
dergelijke arrangementen neemt jaar na jaar toe; in 2019 nam het aantal boekingen met 14% toe ten 
opzichte het voorgaande jaar. Gezien het succes van deze arrangementen, organiseert Allegoeds ook in 
het najaar steeds vaker dergelijke arrangementen en hiervoor is de belangstelling groeien.  
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De bezetting in 2019 
Het resultaat in 2019 verbeterde  ten opzichte van 2018. Het aantal overnachtingen steeg  met 5%. De 
bezettingsgraad bereikte een onverwacht goed resultaat van 87 %. 
 
Het aantal eendaagse arrangementen daalde licht naar 184.  

 
In het verslagjaar mocht Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed 2.753 zorggerichte gasten verwelkomen. 
Dat is nagenoeg hetzelfde aantal zorggerichte gasten als in 2018.  
 
Vakantiegroepen zorggericht 13.777 overnachtingen (= 95 % van totaal) 
Groei/daling ten opzichte van 2018: + 4 % 
 
Cursus en vergaderingen meerdaags 755 overnachtingen (= 5 % van totaal) 
  
 
Totaal overnachtingen 14.532 overnachtingen 
Groei/daling ten opzichte van 2018:  +6 %  
 
Cursussen en vergaderingen(eendaags) 184 
Groei/daling ten opzichte van 2018:  -12  %  
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Fondsenwerving 
 

Teneinde de kosten voor onze gasten zo laag mogelijk te houden, doet Allegoeds jaarlijks een beroep op 
financiële bijdragen van fondsen en donateurs. Daartoe worden jaarlijks specifieke projecten bij diverse 
fondsen ingediend en gestreefd naar cofinanciering.  
 
Allegoeds is veel dank verschuldigd aan de volgende fondsen van wie in 2019 een bijdrage mocht worden 
ontvangen waardoor Allegoeds is staat was een record aantal gasten een betekenisvolle vakantie met 
prachtige ontmoetingen te kunnen bieden: 
 
MAOC Gravin van Bylandt   
Marion G. Polak Stichting   
Van der Hucht de Beukelaar Stichting   
Kattendijke / Drucker Stichting   
Stichting Mundo Crast Meliori   
Stichting Elise Mathilde Fonds   
Bavo Stichting   
Dr.C.J. Vaillantfonds    
Stichting MR August Fentener van Vlissingen    
Stichting Fundatie van Beijeren van Schagen   
VPSB algemene bijdrage   
VPSB bijdrage suppletiefonds   
Thurkow fonds sociaal fonds    
 
Ten behoeve van de ondersteuning van de primaire doelstellingen van Allegoeds werd een totaal bedrag 
van € 90.053 ontvangen. Daarnaast ontving Stichting Allegoeds een bedrag van € 7.063 vanuit particuliere 
en kerkelijke donaties.  
 
Graag wil Allegoeds haar erkentelijkheid tonen aan het bestuur van de VPSB, dat enkele jaren geleden 
een substantieel en niet geoormerkt bedrag beschikbaar stelde voor het realiseren van haar 
doelstellingen.  Dankzij deze bijdrage kon Allegoeds in 2019 een betekenisvolle vakantie met een sociale 
plus bieden aan 3.319 gasten.  
 
De bijdragen van de overige fondsen werden aangewend ten behoeve van een specifiek doel, waarvoor 
een bijdrage in de kosten was aangevraagd. Daarnaast werden de geldelijke bijdragen gebruikt om korting 
te kunnen geven aan minder draagkrachtige vakantiegasten van Allegoeds. 
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2020: Wereldwijde Corona crisis  
 

In het eerste kwartaal van 2020 werd duidelijk dat de Corona pandemie ook voor Stichting Allegoeds 
ingrijpende consequenties zou gaan krijgen. Omdat Allegoeds zich specifiek richt op senioren met een 
hoge leeftijd, precies de doelgroep die het meeste risico loopt bij besmetting met het Covid-19 virus, 
betekent het dat alle activiteiten op dit moment stil liggen. 
 
Bij Allegoeds Vakanties werd medio maart het besluit genomen om alle arrangementen tot 1 juni te 
annuleren. Als alternatief, werden er enkele nieuwe arrangementen in het najaar in voorbereiding 
genomen. De gasten van de geannuleerde weken tot 1 juni kregen het aanbod om hun vakantie te 
verplaatsen naar het najaar, dan wel zonder kosten te annuleren. Omdat in de loop van april bleek dat 
verdergaande maatregelen voor een langere periode noodzakelijk waren, werd besloten om alle 
arrangementen tot 1 juli te annuleren. Maandelijks zal,  op basis van de actuele ontwikkelingen, verdere 
besluitvorming plaatsvinden. 
 
Ook bij Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed werd, in overleg met de externe groepen, besloten om alle 
arrangementen vanaf 15 maart geen doorgang te laten vinden. Op welk moment de activiteiten weer 
kunnen worden hervat, is bij het schrijven van dit verslag nog onbekend. 
 
Door de Corona-crisis is het voor Allegoeds op dit moment helaas onmogelijk om haar doelstellingen uit 
te kunnen voeren. Het herstarten van de activiteiten bij zowel Allegoeds Vakanties als bij Het Bosgoed 
kan pas weer veilig worden opgestart als er meer duidelijk is welke maatregelen vanuit overheid en 
gezondheidsperspectief van toepassing moeten zijn. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat, aangezien 
Allegoeds zich richt op kwetsbare ouderen, dit nog wel enige tijd in beslag zal nemen. 
 
Uiteraard heeft de Corona crisis ook in financiële zin forse impact bij Allegoeds. Omdat de activiteiten stil 
liggen, is er sprake van een aanzienlijke omzetderving. Anderzijds worden er ook geen kosten gemaakt, 
omdat er geen gasten zijn en heeft Allegoeds een beroep gedaan op de noodmaatregelen van de 
overheid. De omvang van de financiële effecten zijn op dit moment nog niet te overzien en hangen in 
sterke mate af van de duur van de  te nemen maatregelen. Zoals het zich nu laat aanzien, zal de 
continuïteit van de stichting echter niet in het geding komen, gezien de solide vermogenspositie, waarop 
in deze bijzondere omstandigheden een beroep moet worden gedaan.      
 
 
Lunteren, mei 2020. 
 
Jos Breuer, 
Directeur-bestuurder 
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2.  JAARREKENING 
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2.1 JAARREKENING        
         
BALANS PER 31 DECEMBER 2019       
(na 
resultaatbestemming)         
    Ref.  31-dec-19  31-dec-18 

      €  € 
ACTIVA         

         
         
Vaste activa        
         
Materiële vaste activa    1  537.917  566.931 
Financiële vaste activa   2  9.026.257  8.532.057 

Totaal vaste activa     9.564.174  9.098.988 

         
Vlottende activa        
         
Debiteuren    3  76.857  80.579 
Overige vorderingen en overlopende activa 4  101.606  82.732 
Liquide middelen   5  90.286  97.701 

Totaal vlottende activa     268.749  261.012 

         
         

Totaal activa     9.832.923  9.360.000 

         
         
    Ref.  31-dec-19  31-dec-18 
PASSIVA      €  € 

         
         
Eigen vermogen   6     
Algemene reserve     8.961.078  8.433.882 
Bestemmingsfondsen     29.041  29.795 

Totaal eigen vermogen     8.990.119  8.463.677 

         
Onderhoudsvoorzieningen  7  177.523  230.697 

         
Langlopende schulden  8     
Hypothecaire leningen     150.000  200.000 

         
Kortlopende schulden  9     
Kortlopende schulden en overlopende passiva   515.281  465.626 

         
         

Totaal passiva     9.832.923  9.360.000 
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2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019        
         
    Realisatie  Begroting   Realisatie 

  Ref.  2019  2019  2018 
     €  €  € 

         
BATEN         
         
         
Opbrengst activiteiten  10  759.669  719.984  682.991 

         
Deelnemersgelden  11  807.564  831.500  773.867 

         
Opbrengst fondsen en donateurs  12  97.116  37.000  90.578 

         
Overige opbrengsten  13  26.034  31.000  36.609 

         

Som der baten    1.690.383  1.619.484  1.584.045 

         
         
LASTEN         
         
Personeelskosten  14  1.000.618  976.200  987.352 

         
Afschrijvingen op materiële vaste activa 15  90.907  89.000  102.078 

         
Huisvestingskosten  16  343.111  320.984  318.646 

         
Algemene organisatiekosten  17  168.633  141.300  173.968 

         
Specifieke organisatiekosten  18  135.614  154.000  137.781 

         
Algemene verzorgingskosten  19  195.291  181.000  195.072 

         
Rente- en bankkosten  20  41.365  45.000  39.583 

            

Som der bedrijfslasten    1.975.539  1.907.484  1.954.480 

         
Bedrijfsresultaat    -285.156  -288.000  -370.435 

         
Overige baten en lasten  21  812.352  320.000  231.434 

            

Netto resultaat    527.196  32.000  -139.001 

         
Buitengewone baten en lasten    0  0  0 

            

RESULTAAT BOEKJAAR    527.196  32.000  -139.001 

         
         
RESULTAATBESTEMMING         
         
Het resultaat is als volgt verdeeld:    2019    2018 

    €    € 
         

Algemene reserve    527.196    -139.001 
         

    527.196    -139.001 
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2.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

 
Informatie over de rechtspersoon  

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister  

Stichting Allegoeds is feitelijk en statutair gevestigd op de Molenweg 9 a, 6741 KK te Lunteren, en is 

ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 30086288.  

Algemene toelichting  

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon  

De activiteiten van Stichting Allegoeds bestaan voornamelijk uit het organiseren van 
ouderenvakanties.  

Algemene grondslagen voor verslaggeving  

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld  

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijn 640 voor de jaarverslaggeving. 
De stichting kwalificeert zich als een kleine stichting zonder winststreven.  

De jaarrekening wordt opgesteld op basis van een stelsel van bepaling van vermogen en resultaat dat 
uitgaat van historische kosten onder toepassing van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving nummer 640. 
De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde tenzij anders vermeld. 
 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva  

Materiële vaste activa  

De materiële vaste activa worden opgenomen voor de historische aanschaffingswaarden. De 
afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van 
de historische aanschaffingswaarden, op basis van de verwachte economische levensduur. 

Op vaste activa in uitvoering wordt niet afgeschreven tot het moment van ingebruikname. 
Investeringssubsidies zijn als negatieve post opgenomen binnen de materiële vaste activa. De 
afschrijvingstermijn is gerelateerd aan de afschrijving van de activa waar deze betrekking op hebben.  

Financiële vaste activa  

De aandelen en obligaties zijn gewaardeerd tegen de historische kostprijs of lagere marktwaarde per 
ultimo van het boekjaar. 
 

Vorderingen  

De vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde, rekening houdend met noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor oninbaarheid. De overlopende activa worden opgenomen tegen de nominale 
waarde. 
 

Onderhoudsvoorzieningen  

Voorzieningen voor groot onderhoud worden gevormd voor de kosten van groot onderhoud, waarbij 
de dotaties aan de voorziening worden gevormd op basis van geschatte toekomstige uitgaven aan 
groot onderhoud aan de hand van een meerjaren groot onderhoudsplan.  
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Langlopende schulden  

Betreft schulden met een resterende looptijd langer dan één jaar. Deze worden gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs.  

Kortlopende schulden  

Betreft schulden met een resterende looptijd korter dan één jaar. Deze worden gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs.  

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
 
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties 
en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het 
jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. 

 
Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan 
worden vastgesteld 
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2.2 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019     
         
ACTIVA         
         
1. Materiële vaste activa         
         
De specificatie is als volgt:      31-dec-19  31-dec-18 

      €  € 

         
Bedrijfsgebouwen en terreinen      346.886  375.939 
Verbouwingen      111.201  159.041 
Installaties en inventarissen      79.830  31.951 

         

Totaal materiële vaste activa      537.917  566.931 

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

  

Bedrijfs-
gebouwen 

en terreinen  Verbouwingen  
Installaties en 
inventarissen  Totaal 

  €  €  €  € 

         
Boekwaarde per 1 januari 2019  375.939  159.041  31.951  566.931 
Bij: investeringen  0  0  61.893  61.893 
Af: afschrijvingen  29.053  47.840  14.014  90.907 

         

Boekwaarde per 31 december 2019 346.886  111.201  79.830  537.917 

         
         
2. Financiële vaste activa         
         
Effecten         

        2019 
F. van Lanschot Bankiers N.V.        € 

         
Boekwaarde per 1 januari        8.022.794 
Bij: Aankopen        6.075.413 
Af: Verkopen        -6.669.651 
Waarderingsverschillen bij verkopen        761.921 
Waarderingsverschillen overige        47.965 

         
Boekwaarde per 31 december        8.238.442 

         
De aandelen en obligaties zijn gewaardeerd tegen de historische kostprijs of lagere marktwaarde per ultimo 
van het boekjaar. De marktwaarde van de effecten bedroeg per 31-12-2019  € 8.713.211   
         

      31-dec-19  31-dec-18 

      €  € 
Spaarrekeningen en deposito's         

         
Banksaldi Van Lanschot Bankiers N.V.      159.555  135.263 
Banksaldi Rabobank      628.260  374.000 

         
Totaal spaarrekeningen en deposito's     787.815  509.263 



           
Stichting Allegoeds te Lunteren 

Pagina | 28  
 

Vorderingen         
         
      31-dec-19  31-dec-18 

      €  € 

         
3. Debiteuren         
         

Debiteuren      76.857  80.579 

         
Overeenkomstig de saldilijst per ultimo van het boekjaar     
         
         
4. Overige vorderingen en overlopende activa       
         
De specificatie is als volgt:         
         
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen      6.220  4.134 

         
Overige vorderingen      985  985 

         
Vooruitbetaalde bedragen      55.511  56.846 

         
Nog te ontvangen bedragen      38.890  20.767 

         

Totaal overige vorderingen en overlopende activa    101.606  82.732 

         
         
5. Liquide middelen         
         
Kassen      1.420  3.991 
Banken      88.866  93.710 

         

      90.286  97.701 
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PASSIVA         
         
6. Eigen vermogen         
         
  Saldo per  Mutatie  Resultaat-  Saldo per 
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2019  boekjaar  bestemming  31-dec-2019 

  €  €  €  € 

         
Algemene reserve  8.433.882  0  527.196  8.961.078 
Bestemmingsfondsen  29.795  -754  0  29.041 

          

  8.463.677  -754  527.196  8.990.119 

         
Algemene reserve         
         
Stichting Allegoeds zet haar vermogen in voor het uitvoeren van haar doelstellingen en streeft naar een 
kostendekkende exploitatie. Het in stand houden van het vermogen is noodzakelijk om voldoende 
rendement te genereren teneinde de activiteiten te kunnen blijven uitvoeren. 
         

Bestemmingsfondsen         
  Saldo per  Ontvangsten  Uitgaven  Saldo per 
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2019        31-dec-2019 

  €  €  €  € 

         
Suppletiefonds  29.795  14.053  14.807  29.041 

         

Totaal voorzieningen  29.795  14.053  14.807  29.041 

         
         
                  

7. Onderhoudsvoorzieningen         
  Saldo per  Dotatie  Uitgevoerd  Saldo per 
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-2019     onderhoud  31-dec-2019 

  €  €  €  € 
Voorziening voor:         
         
Stichting Allegoeds Groepshotel          
Het Bosgoed, Groot onderhoud  193.877  0  53.584  140.293 

         
Stichting Allegoeds Groepshotel          
Het Bosgoed, Schilderwerk  36.820  8.000  7.590  37.230 

         

Totaal voorzieningen  230.697  8.000  61.174  177.523 

         
8. Langlopende schulden         
         
De specificatie is als volgt:      31-dec-19  31-dec-18 

      €  € 
         

         

Lening VPSB      150.000  200.000 
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Het verloop is als volgt weer te geven:     2019  2018 

      €  € 

         
Stand per 1 januari       250.000  300.000 
Af: aflossingen       50.000  50.000 

         

Stand per 31 december        200.000  250.000 

         
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar    50.000  50.000 

         

Stand langlopende schulden per 31 december    150.000  200.000 

         
De Vrijzinnig Protestantse Stichting voor Bejaardenzorg (VPSB) heeft in 2003 een bedrag van € 
1.000.000 
geleend aan Stichting Allegoeds met een rente van 0%. De lening is lineair af te lossen in 20 jaar en is 
bedoeld om de investeringen en aanloopverliezen van het Bosgoed te dekken. Als zekerheid is een 
hypotheek afgegeven op Het Bosgoed te 6741 KG Lunteren, Molenweg 49.   
         
9. Kortlopende schulden en overlopende passiva       
         
De specificatie is als volgt:      31-dec-19  31-dec-18 

      €  € 
         

Aflossingsverplichtingen langlopende leningen       
In het komende jaar vallende aflossingstermijn van de lening VPSB  50.000  50.000 

         
Crediteuren         
Crediteurensaldo volgens saldilijst      56.346  66.613 

         
Belastingen en premies sociale verzekeringen       
Loonheffing      40.926  40.031 
Omzetbelasting      9.407  0 
Pensioenpremies      0  2.792 

         
Rerservering personele kosten         
Reservering vakantiegeld      24.464  31.009 
Reservering vakantieuren      22.023  20.195 
Reservering eindejaarsuitkering      18.033  0 
Reservering dienstjubilea      8.031  5.670 
Reservering levensloopdagen      154.214  142.234 

         
Nog te betalen kosten:         
Accountantskosten      3.920  3.820 
Rente- en bankkosten      990  350 
Diversen      21.926  23.905 

         
Vooruitontvangen opbrengsten:         
Deelnemersgelden      105.001  79.007 

         

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva    515.281  465.626 
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2.2 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019   
          
          
BATEN         
          
     Realisatie  Begroting  Realisatie 

     2019  2019  2018 

     €  €  € 
10. Opbrengst activiteiten       
          

Sectie Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed     759.669  719.984  682.991 

          
          
11. Opbrengst deelnemersgelden       
          

Sectie Allegoeds Vakanties     807.564  831.500  773.867 

          
          
12. Opbrengsten fondsen en donateurs       
          
Bijdragen          
Particulieren     6.226  3.600  4.610 
Kerkelijke instanties     837  1.400  978 
Fondsenwerving Allegoeds Vakanties     90.053  32.000  84.990 

     97.116  37.000  90.578 

          
          
13. Overige opbrengsten       
          
Beleggingen         
Rente     854  1.000  882 
Ontvangen dividend     22.654  24.000  25.251 

     23.508  25.000  26.133 

          
Opbrengst dienstverlening       
Stichting HORA     0  6.000  5.920 
Stichting VPSB     0  0  4.556 

     0  6.000  10.476 

          
Diverse baten         

Diverse baten     2.526  0  0 

          

Totaal overige opbrengsten  26.034  31.000  36.609 
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LASTEN         
          
14. Personeelskosten       
     Realisatie  Begroting  Realisatie 
De specificatie is als volgt:  2019  2019  2018 

     €  €  € 

          
Lonen en salarissen       
          

Bruto salarissen   741.351  754.200  744.402 

          
          
Sociale lasten en pensioenlasten       
          
Sociale lasten    126.284  121.100  124.122 
Pensioenpremies   61.863  54.900  60.766 

     188.147  176.000  184.888 

          
          
Overige personeelskosten       
          
Ziekengeldverzekering     17.748  20.300  19.548 
Bijdrage 
ziektekostenverzekering     943  1.000  1.164 
Deskundigheidsbevordering  2.020  2.500  1.170 
Reiskosten    6.241  6.700  8.807 
Overige personeelskosten  44.168  15.500  27.373 

     71.120  46.000  58.062 

          

Totaal personeelskosten  1.000.618  976.200  987.352 

          
Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's) per segment:   
          
Allegoeds Vakanties     4,7    5,6 
Groepshotel Het Bosgoed     16,7    15,8 

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van FTE's 21,4    21,4 

          
Stichting Allegoeds volgt de CAO Ziekenhuizen. De directeur-bestuurder is ingeschaald volgens de Beloningscode voor 
Bestuurders 

in de Zorg in schaal B. De inschaling is verder getoetst aan en in overeenstemming met het advies van de commissie Wijffels  

betreffende salarissen van directeuren van goede doelen organisaties     
  



           
Stichting Allegoeds te Lunteren 

Pagina | 33  
 

15. Afschrijvingen op materiële vaste activa      
     Realisatie  Begroting  Realisatie 
De specificatie is als volgt:  2019  2019  2018 

     €  €  € 

          
Allegoeds Vakanties  475  475  5.695 
Investeringssubsidie Allegoeds Vakanties  -475  -475  -5.695 
Allegoeds Vakanties  838  2.000  3.461 
Allegoeds Groepshotel Het Bosgoed  93.615  90.500  134.778 
Investeringsubsidie Allegoeds Groepshotel Het 
Bosgoed -3.546  -3.500  -36.161 

     90.907  89.000  102.078 

          
          
16. Huisvestingskosten       
          
Huur accommodaties  225.008  206.503  198.388 
Onderhoud    25.819  29.900  29.053 
Energiekosten    40.400  40.600  44.129 
Verzekeringen, belastingen en heffingen  31.400  28.781  30.738 
Overige huisvestingskosten  20.484  15.200  16.338 

     343.111  320.984  318.646 

          
          
17. Algemene organisatiekosten       
          
Telefoon-, porti- en vrachtkosten  30.674  25.000  28.507 
Drukwerk, reproductie- en documentatiekosten 13.902  9.800  13.222 
Automatiseringskosten  16.989  8.800  11.302 
Administratiekosten derden  43.545  38.000  38.516 
Accountantskosten   7.350  7.000  7.000 
Advies- en onderzoekskosten  19.605  10.000  35.349 
Bestuurs-, representatiekosten en kosten 
RvT  11.786  15.000  16.804 
Reis- en verblijfkosten personeel en vrijwilligers 14.484  18.100  13.571 
Overige algemene organisatiekosten  10.298  9.600  9.697 

     168.633  141.300  173.968 

          
          
18. Specifieke organisatiekosten       
          
Werving, scholing en attentie vrijwilligers  2.558  4.500  2.506 
Bijeenkomsten vrijwilligers en 
coördinatoren  4.948  9.000  4.513 
Promotie, brochures en advertenties  42.521  48.500  47.509 
Excursiekosten en pendelbus  32.964  37.000  35.666 
Kosten rolstoelbus   11.431  12.000  9.962 
Overige specifieke organisatiekosten  41.192  43.000  37.625 

     135.614  154.000  137.781 
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19. Algemene verzorgingskosten       
     Realisatie  Begroting  Realisatie 
De specificatie is als volgt:  2019  2019  2018 

     €  €  € 

          
Inkoop voeding en dranken  156.397  148.000  158.597 
Was- en schoonmaakkosten  20.744  18.500  20.326 
Overige verzorgingskosten  18.150  14.500  16.149 

     195.291  181.000  195.072 

          
          
20. Rente- en bankkosten       
          
Rente- en bankkosten  3.124  1.000  1.517 
Kosten effectenbezit  38.241  44.000  38.066 

     41.365  45.000  39.583 

          
          
21. Overige baten en lasten       
          
21.1 Opbrengst van effecten die tot de financiële vaste activa behoren   
          
Waarderingsverschillen bij verkoop effecten  761.921  320.000  284.112 
Waarderingsverschillen overig effecten  50.431  -  -52.678 

     812.352  320.000  231.434 
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Bijdrage Fondsen      2019 

       
MAOC Gravin van Bylandt    2.000 
Marion G. Polak Stichting    1.500 
Van der Hucht de Beukelaar Stichting   2.500 
Kattendijke / Drucker Stichting    500 
Stichting Mundo Crast Meliori    1.500 
Stichting Elise Mathilde Fonds    3.000 
Bavo Stichting     3.000 
Dr.C.J. 
Vaillantfonds      5.000 
Stichting MR August Fentener van Vlissingen   3.500 
Stichting Fundatie van Beijeren van Schagen  2.500 
VPSB algemene bijdrage    50.000 
VPSB bijdrage suppletiefonds    14.053 
Thurkow fonds sociaal fonds     1.000 

      90.053 
 
 
 



BEZOEKADRES
Fokkerstraat 12 
3833 LD Leusden

POSTADRES
Postbus 344
3830 AJ Leusden

CONTACT
T +31 (0)33 434 72 00
E info@hlg.nl
www.hlg.nl

PERSOONLIJK/VERTROUWELIJK
Stichting Allegoeds
T.a.v. het bestuur
Molenweg 49 A
6741 KK  LUNTEREN

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

ONS OORDEEL
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening over 2019, van
Stichting Allegoeds te Lunteren gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019
van stichting Allegoeds een getrouw beeld van de grootte en samenstelling
van het vermogen op 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in
overeenstemming met Richtlijn 640 voor de jaarverslaggeving.

De jaarrekening bestaat uit:
1.   de balans per 31 december 2019;
2. de staat van baten en lasten over 2019; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen

voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

DE BASIS VOOR ONS OORDEEL
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht,
waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Allegoeds zoals vereist in de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-
opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en
geschikt is als basis voor ons oordeel.



VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE
INFORMATIE
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het
jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

het bestuursverslag.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de
andere informatie:

met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen
bevat;
alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW vereist is.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze
kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of
anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9
Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden
hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de
jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestuursverslag
in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN HET BESTUUR
MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken en
getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn
640 voor de jaarverslaggeving. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk
voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om
het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de
stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten.
Op grond van genoemd verslaggevings-stelsel moet het bestuur de
jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling,
tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de
bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede
twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in
continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.



ONZE VERANTWOORDELIJKHEDEN VOOR DE CONTROLE VAN DE
JAARREKENING
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van de
controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-
informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate
van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle
materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn
materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of
gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en
de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en
hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in
overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder
andere uit:

Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening
afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of
fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie
die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is
het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning,
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te
leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing.;
Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is
voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren
die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de
effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen
voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid
van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in
de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis
van de verkregen controle-informatie vaststellen of er
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou



kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in
continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een
onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante
gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is
tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat
een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de
jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
Het evalueren of de jaarrekening de onderliggende transacties en
gebeurtenissen zonder materiële afwijkingen weergeeft;

Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande
reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die
uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante
tekortkomingen in de interne beheersing.

Leusden, 18 mei 2020

HLG audit B.V.

drs. H. Geerts RA
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