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Jaarverslag 2021 
 
Ook in 2021 is met de coördinatoren voor welzijn en cultuur van Axioncontinu een aantal 
afspraken gemaakt over activiteiten die door de Vriendenstichting ondersteund worden.  
Twee projecten springen eruit.  
Wij ondersteunen het organiseren van Appeltaartconcerten en de inzet van de Sunshine 
Society. Beiden organiseren activiteiten in meerdere huizen van Axioncontinu. Enerzijds zijn 
deze dus gericht op muziek, anderzijds op het organiseren van theatrale, muzikale bezoeken 
met humor. Als proef is het muzikale bereik uitgebreid met een  aantal concerten voor 
jazzmuziek.  
Eveneens is eenmalig ingespeeld op de vraag naar de inzet van de Opfrisdame’s. Zij 
organiseren activiteiten gericht op aandacht voor individuele bewoners.  
Een veelbelovend nieuw project is de start van een Wensboom:  
In een tehuis komt een boom waar bewoners hun wens in kunnen ophangen. Na een 
inventarisatie wordt dan bezien welke wensen voor ondersteuning in aanmerking kunnen 
komen. De in 2022 georganiseerde pilot is al veelbelovend.  
Tenslotte is steun verleend aan het project Kleur het leven en het Voetjes van de vloer 
festival. Ook voor de komende jaren hopen we in overleg met de coördinatoren welzijn en 
kunst van Axioncontinu activiteiten voor de bewoners te ondersteunen. 
 
Aangezien veel zaken in verband met de Coronapandemie deels niet door konden gaan zijn 
veel geplande optredens niet doorgegaan en zijn de uitgaven beperkt gebleven. Voor zover er 
in de rekening uitgaven staan voor de Appeltaartconcerten zijn dat betalingen van de 
rekeningen van 2019 die pas in 2020 binnen zijn gekomen en een kleiner bedrag voor een 
aantal concerten die in de tweede helft van 2020 toch nog doorgang konden vinden. 
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Financieel Jaarverslag 2021 
 
In 2019 is een begin gemaakt met het saneren van alle fondsen en rekeningen die onder het 
bestuur van de Vriendenbeheerstichting waren gekomen na de aanpassing van de statuten 
van de diverse vriendenstichtingen. 
Door het bestuur is besloten dat er gekomen moest worden tot één Vriendenstichting voor alle 
onder Axioncontinu vallende instellingen. Dat betekent dat de al bestaande Vriendenstichting 
Axioncontinu  (verderop Vriendenstichting AC) een eigen bankrekening heeft gekregen, de 
rekeningen van de afzonderlijke stichtingen opgeheven zijn en in principe de Stichtingen 
zouden kunnen worden opgeheven. 
Daarbij is rekening gehouden met het gegeven dat ten behoeve van Het Huis aan de Vecht 
bedongen was dat er een bedrag van € 25.000 voor deze instelling gereserveerd is.  
 
In het jaar 2020 zijn de reserves van vriendenstichtingen overgebracht naar de 
Vriendenbeheerstichting en vandaar naar de Vriendenstichting AC. Voor het Huis aan de 
Vecht wordt de rekening bij de ING gehandhaafd om daar de reservering voor het Huis aan de 
Vecht op te zetten. In 2021 is de Rabobankrekening van het HadV opgeheven en het saldo 
deels overgebracht naar de ING rekening en deels naar de Vriendenstichting AC.  
 
Inmiddels zijn alle gelden nu een onderdeel van de bezittingen van de Vriendenstichting AC. 
Ook is een indertijd verstrekte lening van een vriendenstichting aan Axioncontinu afgelost. 
Daardoor is het inzicht in de bezittingen van de Vriendenstichting AC duidelijk. Een en ander 
krijgt nog een uitwerking in de statuten van de Vriendenstichting AC. 
In 2021 is van een aantal vrienden weer een vaste bijdrage ontvangen. Daar is het bestuur 
dankbaar voor. Verder is er veel waarderingsgeld ontvangen van voormalige gasten in m.n. de 
Wartburg. Overleg met de directie van Axioncontinu over de bestemming van die gelden is 
nog gaande.  
Het bestuur zal de komende tijd nagaan hoe meerdere inkomsten verworven kunnen worden. 
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Doelstelling van de stichtingen 
 

De Vriendenstichting Axioncontinu beheert de gelden afkomstig van voorgaande stichtingen en 
fondsen. Daarbij is rekening gehouden met de reservering van in oorsprong €  25.000,00 ten 
behoeve van de Vriendenstichting het Huis aan de Vecht. 
 
De Vriendenbeheerstichting heeft ten doel het voeren van bestuur over de andere 
vriendenstichtingen. Zodra die stichtingen opgeheven zijn kan ook deze Vriendenbeheerstichting 
worden opgeheven.  

 
De Vriendenstichting Axioncontinu heeft ten doel het behartigen van belangen en veraangenamen 
van het verblijf van bewoners van verpleeghuizen en zorgcentra, en het in het algemeen 
ondersteunen van verpleeghuizen en zorgcentra, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de 
ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, met uitsluiting van winstoogmerk. 
 

 
 
Vriendenstichting Axioncontinu en Vriendenbeheerstichting 
Samenstelling van het bestuur per 1 januari 2021 en 1 januari 2022 

 

Functie 1 januari 2021 1 januari 2022 

Voorzitter W.J. van Gelder Wim J. van Gelder 

Secr. Penningmeester P.L.M. de Klerk Peter L.M. de Klerk 

Lid B. Engbers Baart Engbers 

Lid M.J.D.A.A. de Haas Max J.D.A.A. de Haas 

Lid  Mw M. van Hoof-Ward Mw. Marion  van Hoof-Ward 

Lid  Mark P.W.W. Marcelis 

   

 

 

  

Vriendenstichting AxionContinu, Utrecht Beneluxlaan 922 Opgericht: 03-04-2013

3526 KJ  Utrecht KvK-nummer: 57629099

Bankrekening NL06RABO0349548080

RSIN: 852665143

Vriendenbeheerstichting Beneluxlaan 922 Opgericht: 03-04-2013

3526 KJ  Utrecht KvK-nummer: 57625336

RSIN: 852663304

Bankrekening NL24RABO0129163465

Stichting Vrienden van 't Huis aan de Vecht Costa Ricadreef 9 Opgericht: 24-08-1987

3563 TA Utrecht Statutenwijziging: 07-11-2017

KvK-nummer: 41182624

RSIN: 804186108

Vaste tweede rekening van VsAc Bankrekening ING NL77INGB0000459384

REKENINGEN 2021
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Rekeningen onder bestuur van de Vriendenbeheerstichting 

 

 

 

 

 

 

Uitsplitsing doeluitgaven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 20 pril 2022 

 

Wim van Gelder    Peter de Klerk 

Voorzitter     Secretaris-Penningmeester     

31-12-2021 1-1-2021 31-12-2021 1-1-2021 31-12-2021 1-1-2021

rekening rekening rekening

NL06RABO0349548080 377690,47 233461,52 NL24RABO0129163465 207,19                  1.796,54€              NL18RABO0394310357 -               1397,99

NL08RABO3642423825 -               0

NL77INGB0000459384 19.904,23    20014,49

Totaal 377690,47 233461,52 Totaal 207,19                  1.796,54€              Totaal 19.904,23    21.412,48€  

Resultaat 144.228,95           Resultaat -1.589,35              Resultaat -1.508,25     

Totaal 1-1-2021 256.670,54€   

Totaal 31-12-2021 397.801,89€   Totaal vermogen 397.801,89€          

Verschil 141.131,35€   

VriendenbeheerstichtingVriendenstichting Axioncontinu Vrienden van 't Huis a/d Vecht

Inkomsten VSAxioncontinu Vriendenbeheerstichting Huis aan de Vecht Totaal

Rente -€                                      2,03€                         2,03€                      

Donaties 1.480,00€                           30,00€                                  25,00€                       1.480,00€              

van Kruiswerk Ijsselstein -€                                     20.000,00€                          -€                        

van Axion lening naar VrStAc  141.579,43€                       -€                                      141.579,43€         

Van opgeheven rekeningen 22.811,95€                         22.811,95€            

Totaal 165.871,38€                       20.030,00€                          27,03€                       185.928,41€         

Uitgaven

Bankkosten 334,80€                               119,35€                                137,29€                     591,44€                 

Onkostenvergoedingen -€                                     -€                                      -€                           -€                        

Doeluitgaven 21.307,63€                         21.307,63€            

van VrBS naar VrSAc 21.500,00€                          21.500,00€            

Van Rabo naaar VsAc 1.397,99€                 1.397,99€              

Totaal 21.642,43€                         21.619,35€                          1.535,28€                 44.797,06€           

Resultaat 144.228,95€                       -1.589,35€                          -1.508,25€               141.131,35€         

Toelichting op inkomsten en uitgaven 2021

Onderwerp Bedrag 
Appeltaartconcerten in 2020 €  5.722,50 
Appeltaartconcerten in 2021 €  8.583,75 
Jazz in de tuin €  2.450,00 
Kunstboeken €  2.000,00 
Stichting Snor €  1.500,00 
Voetjes van de vloer €  1.000,00 
Wensboomkaartjes €       51,38 

Totaal € 21.307,63 


