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SSTTIICCHHTTIINNGG  HHAANNDDYY--CCAARR((EE)),,  GGEEGGEEVVEENNSS  

Naam 
Stichting Handy-Car(e) 
 
RSIN of fiscaal nummer 
8020.41.334 
 
Contactgegevens: 
Postbus 293 
3940 AG Doorn 
Telefoon/fax 0343-707091 
ING-bank 1419401 
Inschrijving K.v.K. Hengelo onder nummer 41029974 
 
e-mail: info@handycare.nl 
website: www.handycare.nl 
 
Bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden 
Th.A.M. Lurvink, (oud)voorzitter 
J.P. Lurvink, voorzitter 
N.J.Th. Venne, secretaris 
H.J. Sieverink, penningmeester 
J.G.M. Venne-Straathof, bestuurslid  
 
Medewerkers 
A. Porte, coördinator  
P. de Bree, onderhoudsmonteur 
 
Beleidsplan 
Jaarlijks zoveel mogelijk duwrolstoelen plaatsen. 
 
Beloningsbeleid 
De bestuursleden ontvangen enkel de fiscaal vrijgestelde vrijwilligersvergoeding. 
 
Doelstelling 
Het plaatsen van duwrolstoelen en dergelijke om openbare gelegenheden beter toegankelijk te 
maken voor mensen, die slecht ter been zijn.  
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VVOOOORRWWOOOORRDD  VVOOOORRZZIITTTTEERR  

2013 was een bijzonder jaar.  
 
Het begin van het jaar riep meteen al de vraag op: wil de voorzitter weer herkozen worden voor de 
termijn van 3 jaar volgens de statuten? 
Antwoord was, wel herkiesbaar, maar niet langer dan de gedenkwaardige datum van 28 November 
2013. De reden hiervan is dat dit de oprichtingsdatum van de stichting is in 1988. 
Eerst: 28 november 1988 Stichting AVO-stoel, in 1999 vernoemd tot Stichting ANGO-stoel en 
sedert 2006 in “Stichting Handy Car(e)”. 
 
De voorzitter, die dan 25 jaar de stichting heeft geleid, vindt dat een juist ogenblik om de hamer aan 
een opvolger over te dragen. 
 
Ondanks de recessie en een wat trager verloop van de uitbreidingen, zijn we toch tevreden met het 
behaalde resultaat. Opnieuw konden we weer crematoria voorzien van onze abri met 2 
duwrolstoelen. De ontwikkeling van een deels inschuifbare stoel is in een vergevorderd stadium en 
mogelijk zal onze volgende stap zijn de nieuwe duwrolstoelen in te zetten.  
 
In het personele vlak was het een moeilijker jaar.  
 
Nadat de voorzitter had aangegeven te willen aftreden, kwam het nare bericht van de ernstige ziekte 
van onze secretaris. Zodanig ernstig, dat in overleg met hem besloten is uit te zien naar een 
vervanger en die we gelukkig hebben gevonden en voorlopig als bestuurslid meedraait. 
Ook is besloten om de taak van onze vrijwilliger, mede gelet op zijn leeftijd, te verlichten door hem 
te laten bijstaan door de coördinator. Voorts is besloten de bestuursleden de wettelijk toegestane 
vrijwilligersuitkering van € 1500 per jaar toe te kennen. 
We zijn er in geslaagd een nieuwe voorzitter aan te trekken, die met ingang van het vertrek van de 
huidige benoemd is. 
In december heeft het afscheid van de voorzitter plaats gevonden. 
 
In de overtuiging dat de stichting in goede handen is bij het vernieuwde bestuur en de belangen van 
hen die slecht ter been zijn goed gediend zullen worden, heeft de voorzitter zijn taak beëindigd. 
 
Th.A.M. Lurvink 
(Oud)Voorzitter.  
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VVEERRSSLLAAGG  CCOOÖÖRRDDIINNAATTOORR  

Evenals het jaar 2012 was dit verslagjaar er ook één van consolideren. 
Kennelijk noopt de crisis toch een aantal bedrijven en instellingen om pas op de plaats te maken. 
Een aantal musea heeft verzocht om contractbeëindiging en zijn de stoelen teruggenomen. 
Evenwel zijn er toch nog een aantal nieuwe contracten afgesloten en zijn op bestaande locaties extra 
stoelen geplaatst.  
Helaas zijn op enkele plaatsen stoelen verdwenen en zijn derhalve nieuwe geplaatst. In alle gevallen 
is aangifte van diefstal gedaan. 
De ontwikkeling van een nestbare duwrolstoel is in volle gang en zal in 2014 worden afgerond. 
 
A. Porte, coördinator 
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AACCTTIIVVIITTEEIITTEENN  

In het kalenderjaar 2013 zijn onderstaande contracten afgesloten: 
 
Mondriaanhuis te Amersfoort 1 duwrolstoel 
Openluchtmuseum te Arnhem verlengingcontract met 24 duwrolstoelen 
Gemeente Begraafplaats Essenhof te Dordrecht 3 duwrolstoelen 
Begraafplaats te Soest 1 duwrolstoel 
 
N.J.Th. Venne, secretaris.  
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FFIINNAANNCCIIEEEELL  VVEERRSSLLAAGG  22001133  

Balans per 31 december 2013 x €1 
Activa 31-dec-12 31-dec-13 
MATERIËLE VASTE ACTIVA 

    Duwrolstoelen 29.090 
 

39.189 
 Abri´s 43.473 

 
35.930 

 Bus 3.220 
 

0 
 

  
75.783 

 
75.119 

BELEGGINGEN     
Spaarrekeningen 

 
323.757 

 
256.872 

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA     
Debiteuren 2.430 

 
6.101 

 Vooruitbetaalde kosten 693 
 

809 
 Te ontvangen rente 2.282  2.352  

  5.405  9.262 
LIQUIDE MIDDELEN 

    ING-bank 
 

3.609 
 

18.153 
TOTAAL ACTIVA 

 
408.554 

 
359.406 

     
Passiva     
EIGEN VERMOGEN 

    Vrij besteedbaar vermogen 251.474 
 

280.841 
 Reserve voor diefstal 40.000  50.000  

  291.474  330.841 
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN EN OVERLOPENDE PASSIVA 

    Vooruit ontvangen opbrengsten 20.895 
 

27.254 
 Investeringscrediteuren 0 

 
0 

 Overige schulden En overlopende passiva 96.185  1.311  

  
117.080 

 
28.565 

TOTAAL PASSIVA 
 

408.554 
 

359.406 

 
Staat van baten en lasten over 2013 
Baten 2012 2013 
Opbrengsten verhuur duwrolstoelen 94.768  94.768  
Opbrengsten voorgaand boekjaar 0  0  
Rente spaarrekening Ing-bank 4.117  4.117  
Subsidie bus 8.800  4.400  
Opbrengst verkoop abri's 1.950  500  
Gratis voor een half jaar -500  0  
TOTAAL BATEN 

 
109.135 

 
108.166 

 
    Lasten 
    Inkoop materialen duwrolstoelen 8.236 

 
6.820 

 Afschrijvingskosten  42.966 
 

41.989 
 Kosten vrijwilligers 6.294 

 
4.729 

 Kosten van vervoer 8.149 
 

7.851 
 Algemene kosten 16.193 

 
17.410 

 Diverse lasten voorgaande boekjaren 79.500  0  

TOTAAL LASTEN  161.338  78.799 

SALDO BATEN MINUS LASTEN 
 

-52.203 
 

29.367 
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TTOOEELLIICCHHTTIINNGG  OOPP  DDEE  BBAALLAANNSS  PPEERR  3311  DDEECCEEMMBBEERR  22001133  

Algemene waarderingsgrondslagen 
De jaarrekening wordt opgemaakt op basis van historische kosten. Voor zover niet anders in de 
toelichting is vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde verminderd met de 
lineaire afschrijving over de geschatte economische levensduur. 
 
In voorkomende gevallen wordt rekening gehouden met de residuwaarde. 
De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn: 
• Duwrolstoelen 14% 
• abri´s  14% 
• bus   20% 
• overige inventaris 20% 
 
Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt (x€1): 
 
 Duwrolstoelen Abri´s Bus 
Boekwaarde begin boekjaar 29.090 43.473 3.220 
Bij: Investeringen 28.423 1.250 0 
Af: Afschrijvingen 18.324 8.793 3.220 
Boekwaarde ultimo boekjaar 39.189 35.930 0 
 
Vorderingen en overlopende passiva 
 
Debiteuren 
Op basis van postgewijze beoordeling wordt geen voorziening voor oninbaarheid nodig geacht. 
 
Vooruitbetaalde kosten 
Dit betreffen in het boekjaar betaalde kosten, betrekking hebbende op het komende boekjaar. 
 
Te ontvangen rente 
Dit betreft lopende rente op de spaarrekening van de ING-bank.  
 
Liquide middelen 
Het saldo op de ING-bank staat ter vrije beschikking. 
 
Eigen vermogen 
Het verloop van het eigen vermogen is in 2013 als volgt (x €1): 
 
Saldo per 1 januari 251.474 
Bij: voordelig saldo boekjaar 29.367 
Saldo per 31 december 2013 280.841 
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Schulden op korte termijn en overlopende passiva (x €1) 31-12-2013 31-12-2012 
   
Vooruit ontvangen opbrengsten   
Vooruit ontvangen opbrengsten 2014 27.254 16.495 
Vooruit ontvangen subsidie bus 0 4.400 
 27.254 20.895 
   
Investeringscrediteuren   
Onder dit hoofd zijn opgenomen aangegane verplichtingen    
ter zake van investeringen in duwrolstoelen, abri´s    
en ontwikkelingskosten. 0 0 
   
Overige schulden en overlopende passiva   
Inkoop materialen duwrolstoelen  0 11.250 
Kosten bestuur  0 84.000 
Kosten vrijwilligers 563 439 
Brandstofkosten 179 162 
Kosten van beheer 569 334 
 1.311 96.185 
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TTOOEELLIICCHHTTIINNGG  OOPP  DDEE  SSTTAAAATT  VVAANN  BBAATTEENN  EENN  LLAASSTTEENN  22001133  

 
(x € 1) 2013 2012 
Afschrijvingskosten   
Afschrijvingen duwrolstoelen 18.324 19.201 
Afschrijving abri's 8.793 7.315 
Reservering voor diefstal 10.000 10.000 
Afschrijvingen inventarissen 1.652 0 
Afschrijvingen bus 3.220 6.450 
 41.989 42.966 
   
Kosten vrijwilligers   
Vaste vergoedingen 4.399 5.689 
Reis- en telefoonkosten 329 605 
 4.729 6.294 
   
Kosten van vervoer   
Onderhoudskosten bus 2.749 2.005 
Brandstofverbruik 3.559 4.301 
Assurantiepremies/MRB 1.497 1.636 
Overige kosten 46 207 
 7.851 8.149 
   
Algemene kosten   
Telefoonkosten 466 622 
Portikosten 310 242 
Contributies/abonnementen 29 53 
Vergoeding coördinator 8.100 7.500 
Premie bedrijfsschadeverzekering 215 198 
Bestuurskosten 5.354 6.215 
Drukwerk/kantoorbenodigdheden 421 612 
Kosten advertenties  2.392 643 
Overige algemene kosten 123 108 
 17.411 16.193 
   
   
Diverse lasten voorgaande jaren   
Vrijwilligersvergoedingen boekjaren vóór 2013 0 39.500 
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BBEEGGRROOTTIINNGG  22001144  ((XX  €€11))  

BATEN   
Opbrengsten verhuur duwrolstoelen 90.000  
Rente spaarrekening bank 2.000  
Subsidie bus 0  
Opbrengst verkoop abri's 0  
Gratis voor een half jaar 0  
  92.000 
LASTEN   
Inkoop materialen duwrolstoelen 10.000  
Afschrijvingskosten 20.000  
Kosten vrijwilligers 6.500  
Kosten van vervoer 8.500  
Algemene kosten 18.000  
  63.000 
   
BEGROOT OVERSCHOT  29.000 
 


