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Het bestuur bestaat uit een voorzitter en een secretaris/penningmeester en algemeen bestuurslid.
Voorzitter:
Secretaris/penningmeester :

A.M.T. Plug
L.A. Fransen

Algemeen bestuurslid:

K.J.A. Hoogenboom

Beloningsbeleid
Twee leden van het bestuur van de stichting nemen actief deel aan de begeleiding van de
snoezelactiviteiten. Zij verrichtten deze werkzaamheden voor maximaal 1,5 dag. Vanaf 2015 hebben
de twee leden besloten om een halve dag meer voor stichting te gaan werken. Hiervoor wordt aan hen
een vergoeding betaald conform de CAO- UMC. Over deze vergoeding is contact geweest met de
belastingdienst. De belastingdienst heeft toegestemd in deze vergoeding en aangegeven dat de
Stichting hierdoor haar ANBI status niet zal verliezen.
Doelstelling van de stichting
De stichting heeft tot doel om doormiddel van een Snoezelbus zowel volwassen als kinderen dichtbij
hun woonsituatie te laten snoezelen. Snoezelen is ontspannen in een ruimte waarin voorwerpen,
beelden, kleuren, geuren en geluiden de zintuigen aangenaam prikkelen. Tevens heeft zij als doel het
beheren van de Snoezelbus, zodat deze operationeel en beschikbaar blijft door de doelgroep.
Beleidsplan
Werving geld
De stichting verwerft op verschillende manieren haar geld, zo ontvangt zij investeringssubsidies van de
diverse instanties. Ook worden er sponsorbijdragen en donaties ontvangen. De laatste inkomsten bron
ontvangt zij uit een vergoeding voor de geleverde diensten.
Beheer van het vermogen
Minimaal twee maal per jaar vindt er een bestuursvergadering plaats. Per einde van het boekjaar
worden de boeken der stichting door de penningmeester afgesloten. Binnen zes maanden worden de
jaarstukken, inclusief jaarrekening welke voorzien is van een samenstellingsverklaring door een
accountant, aan het bestuur aangeboden en vastgesteld.
Het vermogen van de stichting wordt aangehouden op een spaarrekening. Er worden met het vermogen
geen beleggingen gedaan.
Besteding van het vermogen
Volgens de doelstelling wordt het vermogen van de stichting ingezet om de Snoezelbus operationeel te
houden en het snoezelen voor een ieder uit de doelgroep beschikbaar te maken. Een deel van de
inkomsten wordt gebruikt ten behoeve van de vaste lasten. Hierbij moet men denken aan
verzekeringen, onderhoud, diesel, vergunningen e.d. Tevens worden er snoezelmaterialen vervangen of
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aangeschaft. Daarnaast heeft de stichting de afgelopen jaren een bescheiden vermogen opgebouwd
met als doel een nieuwe Snoezelbus te realiseren om het voorbestaan van het snoezelen op locatie te
kunnen blijven waarborgen. In 2013 is door middel van subsidies van de Vriendenloterij, Fonds Nuts
Ohra, het Epilepsie Fonds en particuliere donaties voldoende bijeengebracht om deze nieuwe bus te
realiseren. In 2014 is de nieuwe bus in gebruik genomen.
Activiteiten van de stichting
In 2006 is de Stichting de Snoezelbus, gevestigd te Rotterdam, opgericht. Stichting de Snoezelbus
beheert een stadsbus welke is omgebouwd tot een volwaardige snoezelruimte, waardoor het snoezelen
naar de mensen toe gebracht kan worden.
Snoezelen in de bus is een geschikte activiteit voor kinderen en volwassenen met:
een verstandelijke beperking
 niet aangeboren hersenletsel (NAH)
 dementie
 een autistische stoornis
 chronische pijn en/of stress
Daarnaast sluit snoezelen aan bij het ontwikkelingsniveau van gezonde kinderen tot ongeveer 6 jaar.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)
ACTIVA
(in euro's)

31 december 2019

31 december 2018

56.337

87.757

Vaste activa
Materiële vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen en overlopende
activa

235
2.985

604
3.220

1
1.333

49.218

47.446

108.775

136.536

31 december 2019

31 december 2018

Liquide middelen

Totaal

PASSIVA
(in euro's)

1

729

Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsfondsen

49.646
57.314

46.432
88.428
106.960

134.860

Kortlopende schulden
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

670
1.145

Totaal

659
1.017
1.815

1.676

108.775

136.536

Samenstellingsverklaring afgegeven op 29 juni 2020 door NIB Accountants & Adviseurs.
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
2019
werkelijk

2019
begroting

2018
werkelijk

26.628
5.000
1.295
4
32.927

23.000
5.000
2.000
0
30.000

23.028
5.000
1.895
5
29.928

17.472
31.420
9.325
58.217

17.200
32.000
10.800
60.000

17.355
47.793
11.247
76.395

2.610

2.000

2.654

60.827

62.000

79.049

-27.900

-32.000

-49.121

(in euro's)
Baten
Bijdragen snoezelactiviteiten
Sponsorbijdragen
Donaties en giften
Financiële baten
Totaal baten
Lasten
Snoezelactiviteiten
Personeelskosten
Afschrijvingen op vaste activa
Exploitatie Snoezelbus

Beheer en administratie
Diverse kosten
Totaal lasten
Saldo
Toevoeging/onttrekking aan:
Algemene reserve
Bestemmingsfondsen

3.214
-31.114
-27.900

Samenstellingsverklaring afgegeven op 29 juni 2020 door NIB Accountants & Adviseurs.
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-1.429
-47.692
-49.121
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019
Baten
2019

2018

26.628

23.028

5.000

5.000

695
600
1.295

1.895
0
1.895

4

5

1
1
2

14.724
2.748
17.472

14.727
2.628
17.355

1
1

31.114
0
306
31.420

31.971
15.722
100
47.793

(in euro's)
Bijdragen snoezelactiviteiten
Ontvangen bijdragen voor bezoeken Snoezelbus

2

Sponsorbijdragen
Stichting Epilepsiefonds

Donaties en giften
Donaties en giften van particulieren
Diaconie van de Protestantse Gemeente Chaam

Financiële baten
Rente banken

Lasten
Snoezelactiviteiten
Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten

Afschrijvingen op vaste activa
Afschrijvingskosten bus
Afschrijvingskosten inventaris bus
Afschrijvingskosten inventaris

1
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2019

2018

1
2

3.142
2.650
2.295
894
312
32
0
9.325

2.864
2.650
3.220
1.907
308
258
40
11.247

1
2

645
476
139
63
59
1.228
2.610

750
194
139
67
59
1.445
2.654

(in euro's)
Exploitatie Snoezelbus
Brandstofkosten bus
Verzekeringskosten
Onderhoudskosten bus
Kosten (snoezel)materialen
Wegenbelasting
Beurs- en promotiekosten
Diverse kosten

1
1
1
1

Beheer en administratiekosten
Diverse kosten
Accountants- en advieskosten
Kantoorbenodigdheden en drukwerk
Bankkosten
Telefoonkosten
Kosten website
Overig

Overige informatie
Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende het jaar 2019 waren er 2 werknemers in dienst (2018: 2).
Gebeurtenissen na balansdatum
De uitbraak van het coronavirus gedurende de eerste maanden van 2020 heeft grote gevolgen op de
wereldwijde economie. De gevolgen van de uitbraak van het coronavirus worden aangemerkt als
gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per
balansdatum en zijn derhalve niet in de jaarrekening over 2019 verwerkt.
Door de uitbraak van het coronavirus en de ontstane coronacrisis mochten vanwege
overheidsrichtlijnen vanaf maart 2020 geen snoezelbezoeken meer plaatsvinden. Hierdoor zijn de
resultaten van de stichting gedurende 2020 tot op heden gedaald ten opzichte van hetgeen was
begroot. De verwachting is dat de coronacrisis de opbrengsten en exploitatiesaldo van de stichting over
de rest van 2020 verder sterk negatief zal beïnvloeden. Dit zal echter mede afhangen van de wijze
waarop de uitbraak van het coronavirus kan worden beheerst. Door de grote onzekerheid is het
moeilijk om de verschillende scenario’s in kaart te brengen. Als gevolg is de verwachte impact van de
uitbraak van het coronavirus op onze activiteiten nog niet duidelijk.

Rotterdam, 20 juni 2020
Stichting de Snoezelbus
Het bestuur:

A.M.T. Plug
(voorzitter)

L.A. Fransen
(secretaris / penningmeester)
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K.J.A. Hoogenboom
(algemeen bestuurslid)

