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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
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
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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 2016
ACTIVA
(in euro's)

31 december 2016

31 december 2015

182.413

229.937

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

1.824
565

Liquide middelen

1

835

1
1.343

49.740

50.116

234.542

281.396

31 december 2016

31 december 2015

Totaal

PASSIVA
(in euro's)

2.389

508

Eigen vermogen
Reserves
Bestemmingsfondsen

49.023
183.812

232.835

48.150
231.559

279.709

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

Totaal

659
1.048

1.707

654
1.033

234.542

Samenstellingsverklaring afgegeven op 26 juni 2017 door NIB Accountants & Adviseurs.

1.687
281.396
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

(in euro's)

2016
werkelijk

Baten
Bijdragen snoezelactiviteiten
Sponsorbijdragen
Donaties en giften
Financiële baten

26.995
7.000
965
83
35.043

Lasten
Snoezelactiviteiten
Personeelskosten
Afschrijvingen op vaste activa
Exploitatie Snoezelbus
Beheer en administratie
Diverse kosten
Saldo
Toevoeging/onttrekking aan:
Reserves
Bestemmingsfondsen

17.355
48.023
12.338
77.716
4.201
-46.874
873
-47.747
-46.874

Samenstellingsverklaring afgegeven op 26 juni 2017 door NIB Accountants & Adviseurs.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016
Baten
(in euro's)

2016

2015

Bijdragen snoezelactiviteiten
Ontvangen bijdragen voor bezoeken Snoezelbus

2

26.995

21.088

Sponsorbijdragen
Ontvangen sponsoring van instellingen & bedrijven

2

7.000

5.000

2

965

1.798

83

222

1
1
2

14.732
2.623
17.355

14.732
2.568
17.300

1
1

31.971
15.721
331
48.023

31.971
15.721
1.243
48.935

Donaties en giften

Donaties en giften van particulieren
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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2016

2015

1
2

3.905
3.065
2.783
1.424
304
244
613
12.338

1.163
2.710
3.319
394
300
175
767
8.828

1
2

1.152
296
242
148
6
53
2.304
4.201

3.235
638
260
151
72
53
1.308
5.717

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

1
1
1
1

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

Overige informatie
Gemiddeld aantal werknemers
Gedurende het jaar 2016 waren er 2 werknemers in dienst (2015: 2).

