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VOORWOORD 

Het afgelopen jaar is wederom een goed jaar geweest voor onze stichting. 
 
De crisis is voorbij met als gevolg een lichte stijging in aanvragen voor nieuwe rolstoelen. 
Helaas zijn er ook een aantal opzeggingen geweest, waardoor er geen directe sprake is van 
groei in 2016. (meer hierover meer in het verslag van de coördinator). 
 
In 2016 is verder gewerkt aan een ander registratiemodel voor zowel bestaande als de nieuwe 
rolstoelen. Hierdoor hebben we een goed overzicht gekregen van ons rolstoelenpark en de 
staat waarin het verkeert. Dit met dank aan onze vrijwilligers Piet en Teun. 
 
In 2016 is de verjonging van een aantal rolstoelen op A-locaties verder doorgevoerd en de 
stoelen, die hierdoor vrij komen, willen we kosteloos onderbrengen bij goede doelen of 
instellingen. Op deze manier kunnen nog meer mensen, die slecht te been zijn, hiervan 
profiteren. 
 
Het bestaande werkgebied is in 2016 opgedeeld in 2 rayons en we zijn inmiddels zelfs actief 
buiten onze landsgrenzen met daarbij horende middelen en extra mankracht. De effecten 
hiervan zullen in 2017 zichtbaar worden.  
 
De reacties op de nieuwe nestbare duwstoel zijn zeer positief. Voor ons als bestuur dus alle 
reden om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. 
 
J.P. Lurvink 
Voorzitter Handy Car(e)  
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VERSLAG COÖRDINATOR 

BERICHT UIT HET VELD 

Het aantal Handy-Car(e)’s, dat op dit moment gebruikt wordt bij themaparken en de 
grootwinkelbedrijven zoals IKEA, neemt sterk toe. 
 
Het stallen van een groot aantal stoelen wordt daardoor een probleem. 
 
Het doorontwikkelen van een geheel nieuwe Handy-Car(e) duwrolstoel heeft dit jaar dan ook 
vorm gekregen in een nestbare stoel, zie de foto onder aan deze pagina. Inmiddels zijn 100 
stoelen aangeschaft en op locatie geplaatst . 
 
Op verzoek van IKEA werden dit jaar ook twee IKEA’s in België voorzien van Handy-Car(e)’s. Ook 
daar is de formule van de stichting van Handy-Car(e) van toepassing: ”onderhoud - reparatie - 
aansprakelijkheid en het evt. verdwijnen van de stoel is bij de stichting ondergebracht”. 
 
De eerste voorbereidende stappen zijn gezet om tot een structureel onderhoud van de 
stoelen te komen. Deze moet in 2016 operationeel zijn. 
 
Ook het aantal toegenomen locaties heeft er toe geleid, dat een splitsing heeft 
plaatsgevonden van de service in Noord- en Zuid-Nederland. 
 
Om deze twee regio’s goed te kunnen onderhouden en evt. te repareren is er een tweede 
service monteur aangesteld; uiteraard ook op vrijwillige basis en er werd een nieuwe 
servicebus in bestelling genomen. 
 
Dit jaar nam het aantal plaatsingen van abri’s en Handy-Car(e)’s vooral toe bij begraafplaatsen, 
crematoria en grootwinkelbedrijven. 
 
De automatisering van de administratie is in ontwikkeling en moet in 2016 verder vorm gaan 
krijgen. We mogen dan ook spreken van een bewogen jaar waar alle vrijwilligers hun steentje 
hebben bijgedragen om de doelstelling van de stichting verder te realiseren. 
 
A. Porte 
Coördinator  
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GEGEVENS STICHTING HANDY-CAR(E) 

Postbus 293 
3940 AG Doorn 
Telefoon/fax 0343-707091 
E-mail: Info@Handycare.nl 
Website : www.handycare.nl 
ING-bank 1419401 
Iban: NL55 INGB 0001419401 
Bic: INGBNL2A 
Inschrijving K.v.K. Hengelo onder nummer 41029974 
 
SAMENSTELLING BESTUUR 

J.P. Lurvink, voorzitter 
J.G.M. Venne-Straathof, secretaris 
H.J. Sieverink, penningmeester 
 
MEDEWERKERS 

A. Porte, coördinator  
P. de Bree, onderhoudsmonteur 
T. van Kerkhof, onderhoudsmonteur 
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ACTIVITEITEN 

In het kalenderjaar 2016 zijn onderstaande contracten afgesloten: 
 
Met de stichting Natura Magistra Artis te Amsterdam is een nieuw (verlengd) contract 
afgesloten voor 17 duwrolstoelen. 
 
Voor een crematorium in Nijmegen en één in Utrecht is bij elk een contract afgesloten voor 1 
abri met 2 duwrolstoelen. 
 
Bij de IKEA te Duiven zijn een aantal contracten samengevoegd voor in totaal 12 
duwrolstoelen 
 
Bij het Marinemuseum te Den Helder zijn 2 duwrolstoelen geplaatst. 
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FINANCIEEL VERSLAG 2016 

Balans per 31 december 2016 x €1 

Activa 31-dec-15 31-dec-16 
Materiële vaste activa 

    Duwrolstoelen 139.116 
 

157.128 
 Abri´s 34.818 

 
26.487 

 Bus - 
 

17.700 
 

  
223.372 

 
201.315 

Beleggingen     
Spaarrekeningen 

 
223.372 

 
221.440 

Vorderingen en overlopende activa     
Debiteuren 5.642 

 
-680 

 Vooruitbetaalde kosten 948 
 

1.473 
 Te ontvangen rente 1.068  217  

  7.658  1.010 
Liquide middelen 

    ING-bank 
 

2.975 
 

2.379 
Totaal activa 

 
407.939 

 
426.144 

     
Passiva     
Eigen vermogen 

    Vrij besteedbaar vermogen 324.695 
 

345.146 
 Reserve voor diefstal 70.000  80.000  

  394.695  425.146 
Schulden op korte termijn en overlopende passiva 

    Vooruit ontvangen opbrengsten 12.015 
 

- 
 Investeringscrediteuren - 

 
- 

 Overige schulden en overlopende passiva 1.229  998  

  
13.244 

 
998 

Totaal passiva 
 

407.939 
 

426.144 
 
Staat van baten en lasten over 2016 

Baten 2015 2016 
Opbrengsten verhuur duwrolstoelen 106.123  121.285  
Opbrengsten voorgaand boekjaar 3.088  2.954  
Rente spaarrekening Ing-bank 1.068  217  
Subsidie bus -  -  
Opbrengst verkoop abri's -  1.210  
Gratis voor een half jaar -  -250  
Totaal baten 

 
110.279 

 
124.456 

 
    Lasten 
    Inkoop materialen duwrolstoelen 5.183 

 
9.005 

 Afschrijvingskosten  51.235 
 

54.998 
 Kosten vrijwilligers 8.273 

 
9.435 

 Kosten van vervoer 9.746 
 

12.103 
 Algemene kosten 16.056 

 
18.480 

 Diverse lasten voorgaande boekjaren -  -  
Totaal lasten  90.493  104.021 
Saldo baten minus lasten 

 
19.786 

 
20.435 
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016 

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: 
 
 Duwrolstoelen Abri´s Inventaris  Bus  
Boekwaarde begin boekjaar 139.116 34.818 -  -  
Bij: Investeringen 46.046 2.178 1.125 21.247 
Af: Afschrijvingen -29.168 -11.716 685 3.547 
Boekwaarde ultimo boekjaar 155.994 25.280 440 17.700 
 
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 postbank. 
 
Liquide middelen 
Het saldo op de Postbank staat ter vrije beschikking. 
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Eigen vermogen 
Het verloop van het eigen vermogen (x €1) is in 2016 als volgt: 
 
Saldo per 1 januari 2016 324.695 
Bij: voordelig saldo boekjaar 20.435 
Saldo per 31 december 2016 345.130 
 
SCHULDEN OP KORTE TERMIJN EN OVERLOPENDE PASSIVA (X €1) 31-12-2015 31-12-2016 

   

Vooruit ontvangen opbrengsten   
Vooruit ontvangen opbrengsten 2016 resp. 2015 12.015 - 
   
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   
Creditnota’s afnemers 15 0 
Vergoeding coördinator 129 42 
Kosten vrijwilligers 956 649 
Kosten advertenties - - 
Onderhoudskosten bus 95 44 
Brandstofkosten - 230 
Kosten van beheer 34 33 
 1.229 998 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016 

 
(x € 1) 2015 2016 
Afschrijvingskosten   
Afschrijvingen duwrolstoelen 30.885 29.168 
Afschrijving abri's 10.255 11.716 
Reservering voor diefstal 10.000 10.000 
Afschrijvingen inventarissen 95 685 
Afschrijvingen bus - 3.547 
 51.235 55.116 
   
Kosten vrijwilligers   
Vaste vergoedingen 7.592 9.024 
Reis- en telefoonkosten 681 411 
 8.273 7.551 
   
Kosten van vervoer   
Onderhoudskosten bus 3.407 1.499 
Brandstofverbruik 4.741 5.673 
Assurantiepremies/MRB 1.598 4.748 
Overige kosten - 183 
 9.746 12.103 
   
Algemene kosten   
Telefoonkosten 476 995 
Portokosten -2 264 
Contributies/abonnementen 38 41 
Vergoeding coördinator 8.700 8.700 
Premie bedrijfsschadeverzekering 272 - 
Bestuurskosten 4.923 5.817 
Drukwerk/kantoorbenodigdheden 882 1.475 
Kosten folder/site 423 1.044 
Kosten advertenties - - 
Overige algemene kosten 344 144 
 16.056 18.480 
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BEGROTING 2017 (X €1) 

BATEN   

Opbrengsten verhuur duwrolstoelen 115.500  
Rente spaarrekening bank 100  
Opbrengst verkoop abri's 0  
Gratis voor een half jaar 0  
  115.600 
LASTEN   

Inkoop materialen duwrolstoelen 8.000  
Afschrijvingskosten 60.000  
Kosten vrijwilligers 12.600  
Kosten van vervoer 15.000  
Algemene kosten 20.000  
  115.600 
Begroot resultaat  NIHIL 
 


