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1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

1.1  GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-20 31-dec-19
€ €

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa 1 31.676.283 29.207.389
Financiële vaste activa 2 705.346 724.616
Totaal vaste activa 32.381.629 29.932.005

Vlottende activa
Voorraden 3 14.986 20.202
Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's/DBC-zorgproducten 4 2.622.698 2.372.678
Debiteuren en overige vorderingen 5 9.443.216 7.229.214
Liquide middelen 6 2.422.303 3.875.345
Totaal vlottende activa 14.503.203 13.497.439

Totaal activa 46.884.832 43.429.444

Ref. 31-dec-20 31-dec-19
PASSIVA € €

Groepsvermogen 7
Bestemmingsreserves 2.319.056 2.411.554
Bestemmingsfondsen 3.420.553 3.261.499
Algemene en overige reserves 772.475 600.036
Totaal eigen vermogen 6.512.084 6.273.089

Voorzieningen 8 494.202 567.587

Langlopende schulden 9 27.120.113 27.556.270

Kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden 10 12.758.433 9.032.498
Totaal kortlopende schulden 12.758.433 9.032.498

Totaal passiva 46.884.832 43.429.444
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1.2  GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2020

Ref. 2020 2019
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning13 36.732.722 31.756.192

Subsidies 14 3.559.555 1.141.942

Overige bedrijfsopbrengsten 15 4.605.184 10.230.327

Som der bedrijfsopbrengsten 44.897.461 43.128.461

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 16 34.073.351 32.906.638

Afschrijvingen op materiële vaste activa 17 1.912.537 1.898.036

Overige bedrijfskosten 19 7.927.094 7.125.126

Som der bedrijfslasten 43.912.982 41.929.800

BEDRIJFSRESULTAAT 984.479 1.198.661

Financiële baten en lasten 20 -745.484 -728.485

RESULTAAT BOEKJAAR 238.995 470.176

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2020 2019
€ €

Toevoeging/onttrekking:

Bestemmingsreserves
Stichting Haaswijk -100.115 -962.312
Stichting Haaswijk - reserve omrekeningsverschillen 0 55.593
Stichting Chris & Voorkom 7.617 -60.400

-92.498 -967.119
Bestemmingsfondsen
Stichting De Hoop - reserve aanvaardbare kosten -34.050 257.874
Stichting De Brug - reserve aanvaardbare kosten 193.104 154.205

159.054 412.079
Algemene reserves
Stichting De Hoop Reïntegratie 892 -1.377
Stichting Werkvisie De Hoop 163.803 218.137
Stichting Haaswijk -22.259 743.543
Stichting De Brug 18.621 69.013
Stichting cjo Sela 11.382 -4.100

172.439 1.025.216

238.995 470.176
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Stichting De Hoop

1.3  GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020

Ref. 2020 2019
€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 984.479 1.198.661

Aanpassingen voor :
-  afschrijvingen en overige waardeverminderingen 1.896.500 1.795.931
-  mutaties voorzieningen -73.385 93.910
-  boekresultaten afstoting vaste activa 16.037 102.106

1.839.152 1.991.947

Veranderingen in werkkapitaal:
-  voorraden 5.216 24.544
-  onderhanden werk DBC's -250.020 1.363.930
-  vorderingen -2.216.348 1.025.060
- kortlopende schulden (excl. schulden aan banken, 
behoudens rekening courant-krediet) 2.745.556 -329.152

284.404 2.084.382

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 3.108.035 5.274.990

Ontvangen interest 3.188 10.908
Betaalde interest -749.746 -840.729
Ontvangen dividenden 25.000 12.000

-721.558 -817.821

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 2.386.477 4.457.169

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -4.457.746 -1.269.269
Desinvesteringen materiële vaste activa 76.315 1.974.766
Desinvesteringen i.v.m. vertrek uit concern 0 0
Aflossing/afboeking leningen u/g 12.000 370.033

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -4.369.431 1.075.530

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Nieuw opgenomen leningen u/g 1.251.479 1.001.748
Terugname afgeboekte lening 0 -50.000
Aflossing leningen u/g -1.687.636 -2.945.469

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -436.157 -1.993.721

Nettokasstroom -2.419.111 3.538.978

Koers- en omrekeningsverschillen 20.144 -6.789

Mutatie geldmiddelen -2.398.967 3.532.189

Stand geldmiddelen per 1 januari 3.833.383 301.193
Stand geldmiddelen per 31 december 1.434.416 3.833.382

Toelichting:
Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode. 
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1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens
Stichting De Hoop is statutair en feitelijk gevestigd aan de Provincialeweg 70 in Dordrecht en is geregistreerd 
onder KvK-nummer 41118001.
De Hoop is een instelling voor evangelische hulpverlening. De Hoop biedt kinder-, jeugd- en volwassenenzorg op 
het gebied van psycho-sociale, psychiatrische en verslavingsproblematiek. 

Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2020, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2020.

Groepsverhoudingen
Stichting De Hoop heeft samenwerkingsverbanden met een aantal stichtingen die wat betreft activiteiten en
identiteit goed aansluiten. Stichting De Hoop staat aan het hoofd van deze groep. 
Er bestaat een nauwe samenwerking tussen deze stichtingen en Stichting De Hoop. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de
goedkeuring die de besturen van de betreffende stichtingen nodig hebben van de Raad van Toezicht van Stichting
De Hoop m.b.t. diverse besluiten, zoals de vaststelling van de begroting, jaarrekening en beleidsplannen. Daarnaast
worden de leden van de besturen, op (niet bindende) voordracht van de besturen benoemd, geschorst en 
ontslagen door de Raad van Toezicht van Stichting De Hoop.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving RJ 655, Titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging top-
functionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd 
op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
De grondslagen voor de geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening zijn gelijk.

Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen 
maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en 
verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De 
schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen 
worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de 
herziening gevolgen heeft.

Schattingsonzekerheden omzetverantwoordingen t/m 2020
Bij het bepalen van de DBC-omzet en de waarde van het onderhandenwerk heeft De Hoop de grondslagen voor 
waardering en resultaatbepaling gevolgd zoals beschreven in onderstaande paragrafen. Hierbij is sprake van
schattingsposten ten aanzien van de toerekening aan boekjaren vanuit de schadelastprognoses verwachte 
overproductie per verzekeraar en de uitkomsten van de zelfonderzoeken.
Wat betreft de verwachte overproductie worden door De Hoop per contractjaar prognoseberekeningen gemaakt 
waaruit de verwachte productieoverschrijdingen per verzekeraar blijken. Voor zover sprake is van contract-
overschrijdingen, zijn nuanceringen in de DBC-omzet aangebracht. De toerekening aan de boekjaren 2020 en 2021 
is gebaseerd op de verhouding waarin de productie van de DBC's van voorgaande startjaren is gerealiseerd in de 
boekjaren 2016 t/m 2020.
Met de vaststelling van de controleplannen Zelfonderzoek cGGZ en de bijbehorende controlepunten is het normen-
kader voor toetsing van de (DBC)omzetverantwoordingen steeds duidelijker geworden. In de tweede helft van
2020 heeft De Hoop het zelfonderzoek inzake schadejaar 2018 uitgevoerd. De controle door de representerend 
verzekeraar is inmiddels afgerond; de financiële impact bedraagt ongeveer € 150.000.

Ook het controleplan en de controlepunten voor het zelfonderzoek 2019 zijn inmiddels vastgesteld. Aan de hand
van deze documenten en de risicolijst van ZN heeft De Hoop een onderbouwing gemaakt voor het verwachte 
effect op de uitkomsten van de zelfonderzoeken 2019 en 2020. De onderbouwing is gebaseerd op de uitkomsten 
van de zelfonderzoeken 2013 tot en met 2018. Op basis van de uitkomsten kan worden geconcludeerd dat de 
voorziening voldoende is om de mogelijke financiële gevolgen op te vangen.

De inschatting van De Hoop is dat met de nuancering van de overproductie en de getroffen voorziening een 
adequate risico-inventarisatie is gemaakt en deze voldoende ruimte biedt voor eventuele financiële consequenties 
uit de zelfonderzoeken. De in deze jaarrekening uitgewerkte en onderbouwde schattingen kunnen door de 
onzekere factoren in de realisatie mogelijk afwijken. De uiteindelijke uitkomsten zullen blijken uit de eindafrekeningen 
en kunnen materieel afwijken van de in deze jaarrekening opgenomen bedragen gebaseerd op de beste schatting.
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Stichting De Hoop

1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.4.1 Algemeen

Consolidatie
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de 
resultaatbepaling van Stichting De Hoop. 
De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie betrokken rechtspersonen 
en vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge 
verhoudingen en transacties. 
In de geconsolideerde jaarrekening zijn de volgende de stichtingen en vennootschappen opgenomen:
• Stichting De Hoop, Dordrecht
• Stichting De Hoop Reïntegratie, Dordrecht
• Stichting Haaswijk, Dordrecht
• Stichting Werkvisie De Hoop, Dordrecht
• Stichting De Brug Midden-Nederland, Katwijk
• Stichting Chris en Voorkom, Dordrecht
• Stichting cjo-Sela, Eindhoven

In 2020 zijn Stichting De Brug Midden-Nederland, Stichting Chris en Voorkom en Stichting cjo-Sela toegetreden
tot het concern. De jaarrekeningcijfers 2020 en 2019 van deze stichtingen zijn in deze jaarrekening opgenomen.

Verbonden rechtspersonen
Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in de paragraaf Consolidatie, evenals de deelnemingen toegelicht
onder de toelichting op de financiële vaste activa in de enkelvoudige jaarrekening, worden aangemerkt als 
verbonden partij. Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd. Verder is ook 
het groepshoofd Stichting De Hoop aan te merken als verbonden partij. Het gaat hier voornamelijk om de volgende
transacties:
• doorberekening van salaris- en overheadkosten;
• doorberekening van huur en energiekosten;
• leveringen en diensten van leer-/werkbedrijven.
De doorberekening van salariskosten gebeurt tegen kostprijs; dit is niet marktconform.
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Stichting De Hoop

1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgings- of de vervaardigingsprijs. 
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.
Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen 
naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet
aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard 
zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag 
daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. 
Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet 
in de balans opgenomen verplichtingen. 

Immateriële en materiële vaste activa
De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder
aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen 
van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op 
basis van de economische levensduur. Op bedrijfsterreinen en op vaste activa in ontwikkeling en vooruitbetalingen 
op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De gehanteerde afschrijvingspercentages vallen binnen de 
volgende ranges: 
• Bedrijfsgebouwen : 2% - 20%;
• Machines en installaties : 5% - 20%;
• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10% - 33,3%. 

Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de
afschrijvingskosten, zijn deze afgeboekt van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden 
uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in 
ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De 
nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor 
deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt 
uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een 
deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd.
Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze 
lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.

Bijzondere waardeverminderingen vaste activa
Voor de vaste activa heeft per ultimo 2014 overeenkomstig RJ 121 een impairmentanalyse plaatsgevonden. Dit 
betekent dat er is beoordeeld of er sprake is van wijzigingen in omstandigheden waardoor de vraag ontstaat of de 
boekwaarden van die vaste activa wel terugverdiend kunnen worden. De wijziging in omstandigheden die 
aanleiding is voor deze impairmentanalyse betreft de landelijke ontwikkeling dat er steeds minder klinische zorg 
wordt ingekocht door zorgverzekeraars. Dit heeft tot gevolg dat panden die zijn gerealiseerd ten behoeve van 
klinische zorg voor een deel op een andere manier moeten worden aangewend. De terugverdienmogelijkheid van 
de vaste activa die in gebruik zijn, is bepaald door de boekwaarde van die activa per balansdatum te vergelijken met 
de bedrijfswaarde. De bedrijfswaarde is bepaald op de berekende contante waarde van de toekomstige netto-
kasstromen die worden verwacht of op de bij verkoop te verwachten opbrengstwaarde. Wanneer de boekwaarde
hoger is dan de berekende bedrijfswaarde is een bijzondere waardevermindering toegepast ter grootte van het
verschil van beide waarden.
Bij de analyse is er onderscheid gemaakt tussen enerzijds een cluster panden die ten dienste staan van de 
zorgverlening en anderzijds een aantal separate gebouwen. Voor het cluster zorggebouwen geldt dat een goede 
toewijzing van de zorgproductie naar de afzonderlijke gebouwen te complex is waardoor een analyse op pand-
niveau tot onjuiste resultaten kan leiden. Voor de separate gebouwen geldt dat de inkomsten wel goed te relateren 
zijn aan het gebouw.

Bij de analyse zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
1.    De levensduur van de eigendomspanden is gesteld op 30 jaar. Voor panden die al langer in bezit zijn dan 30 
jaar is 40 jaar aangehouden. Voor panden waarvan het beginjaar niet bekend is of die al veel ouder zijn is de einde 
looptijd bepaald op 2030.
2.    Per pand is een inschatting gemaakt voor het noodzakelijk groot onderhoud en/of kosten voor instandhouding.
3.    De inkomsten zijn zoveel mogelijk per gebouw / zorgcluster bepaald.
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Stichting De Hoop

1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva (vervolg)

4.    Er is rekening gehouden met de overgangsregeling voor de vergoeding voor kapitaalslasten in de zorg. 
Vanaf 2017 zijn de inkomsten geheel gebaseerd op de normatieve huisvestingscomponent (NHC).
5.    Er is gerekend met een disconteringsvoet van 5%. Dit betreft het gemiddelde van de externe vermogenskosten 
en het gewenste rendement op het eigen vermogen.
6.    Instandhoudingsuitgaven zijn jaarlijks geïndexeerd met 2%. De NHC tarieven zijn tot en met 2017 met 2,5% 
geïndexeerd, daarna met 1%. Vanwege onzekerheid over de toekomstige tarieven is er in 2018 rekening gehouden 
met een eenmalige korting van 3%. De huuropbrengsten zijn jaarlijks met 2% geïndexeerd.
7.    Voorzichtigheidshalve is rekening gehouden met een bezettingsgraad van 97% ten opzichte van de met 
zorgverzekeraars afgesproken en in het verleden gerealiseerde bezetting.

Voor de jaarrekening 2020 zijn de uitgangspunten en veronderstellingen van de impairmentanalyse opnieuw 
beoordeeld. Op basis hiervan wordt het niet noodzakelijk geacht de analyse opnieuw uit te voeren. Uit deze
beoordeling volgt ook dat impairment of terugname hiervan per 31 december 2020 niet aan de orde is.

Vervreemding van vaste activa
Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen de kostprijs per ultimo boekjaar. Voor zover noodzakelijk wordt een
voorziening voor incourantheid opgenomen. Deze voorzieningen worden gevormd door de waardevermindering in
te schatten van artikelen die langer dan een een bepaalde tijd op voorraad zijn.

Financiële instrumenten
De financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.

Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's/DBC-zorgproducten
Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's/DBC-zorgproducten wordt gewaardeerd tegen de (verwachte)
opbrengstwaarde van de DBC's/DBC-zorgproducten. Hierbij worden de verblijfsdagen gewaardeerd tegen de 
door de NZa vastgestelde vergoedingen voor deelprestaties verblijf GGZ (inclusief NHC); de uren worden
gewaardeerd tegen het door De Hoop ggz gemiddeld gefactureerde uurtarief.
De productie van het onderhanden werk is bepaald door de openstaande verrichtingen (uren en verblijfsdagen) te
koppelen aan de DBC's/DBC-zorgproducten die ultimo boekjaar openstonden. Voor voorzienbare verliezen op de
onderhanden projecten uit hoofde van DBC's/DBC-zorgproducten wordt een voorziening op de waardering in 
mindering gebracht.
Op het onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht.

Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen 
op grond van verwachte oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald volgens de statische methode.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan door de besturen van de stichtingen een beperktere bestedings-
mogelijkheid is aangebracht dan op grond van de statuten zou bestaan.

Bestemmingsfondsen
Het bestemmingsfonds Reserve aanvaardbare kosten kan alleen wijzigen door toevoegingen of onttrekkingen 
vanwege exploitatie die samen hangt met de zorg. Volgens de definitie van de NZa vallen hieronder ook WMO en 
Jeugdwet.
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Stichting De Hoop

1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva (vervolg)

Voorzieningen
Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale of contante waarde 
van de geschatte uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te
wikkelen. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 1%.
Wanneer verplichtingen naar verwachting door een derde zullen worden vergoed, wordt deze vergoeding als
een actief in de balans opgenomen indien het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de
afwikkeling van de verplichting.

Uitgestelde beloningen
De voorziening uitgestelde beloningen betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening
betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen, vermeerderd met de werkgevers-
lasten daarover. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.

Langdurige ziekte
Deze voorziening wordt gewaardeerd tegen nominale waarde. De dotaties bestaan uit de salariskosten die tot aan
het einde van het dienstverband dienen te worden betaald, vermeerderd met de werkgeverslasten daarover en de 
verwachte te betalen transitievergoedingen. De daadwerkelijke uitbetalingen worden aan deze voorziening onttrokken.

Reorganisatiekosten
Deze voorziening wordt gewaardeerd tegen de nominale waarde en wordt gevormd in verband met de verwachte 
salariskosten die samenhangen met de reorganisaties van de instelling waarover de medewerkers reeds zijn
ingelicht.

Overige voorzieningen
Onder de Overige voorzieningen worden de geschatte kosten opgenomen van mogelijke verplichtingen waarvan
de wijze van en/of het moment van afwikkeling nog niet duidelijk of zeker zijn.

Schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. 
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij eerste 
verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de nominale waarde. De 
aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende
schulden.
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Stichting De Hoop

1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming
van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van
historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als
deze gerealiseerd zijn. Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit 
boekjaar toegerekend.

Opbrengsten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag 
van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding 
waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald 
en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te 
voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald. Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot 
dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag 
van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten. De met de opbrengsten samen-
hangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.

Personele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de resultaten-
rekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
De beloningen van het personeel worden als last in de winst-en-verliesrekening verantwoord in de periode waarin 
de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen.

Voor de beloningen met opbouw van rechten (levensfasebudget, gratificaties e.d. ) worden de verwachte lasten 
gedurende het dienstverband in aanmerking genomen. Een verwachte vergoeding ten gevolge van gratificaties 
wordt verantwoord indien de verplichting tot betaling van die vergoeding is ontstaan op of vóór balansdatum en 
een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan worden gemaakt. Ontvangen bijdragen voortvloeiend uit 
levensloopregelingen worden in aanmerking genomen in de periode waarover deze bijdragen zijn verschuldigd. 
Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-
verliesrekening gebracht.

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in geval 
van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten verantwoord in de periode waarover deze 
beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst doorbetalen van 
beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden die op balansdatum naar verwachting blijvend 
geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid wordt 
een voorziening opgenomen. De verantwoorde verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die 
noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd 
op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan 
en vrijval van verplichtingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht.

Pensioenen
Stichting De Hoop heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende 
werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld 
verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij De Hoop. 
De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het bedrijfstak-
pensioenfonds Zorg en Welzijn. De Hoop betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt
betaald en de helft door de werknemer. 
De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds
(het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat. 
Per 1 januari 2015 gelden nieuwe regels voor pensioenfondsen. Daarbij behoort ook een nieuwe berekening van 
de dekkingsgraad. De 'nieuwe' dekkingsgraad is het gemiddelde van de laatste twaalf dekkingsgraden. Door een 
gemiddelde te gebruiken, zal de dekkingsgraad nu minder sterk schommelen. In februari 2021 bedroeg deze
dekkingsgraad 88,3% (bron: web-site www.pfzw.nl). Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 121,4%. Het 
pensioenfonds verwacht volgens het herstelplan ultimo 2027 hieraan te kunnen voldoen. Dit is binnen de wettelijke 
hersteltermijn van 10 jaar. Gedurende de herstelperiode verhoogt PFZW de premie met een premieopslag van 2%-
punt en verhoogt PFZW de pensioenen niet volledig.
Stichting De Hoop heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het
pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. De Hoop heeft daarom alleen de
verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
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Stichting De Hoop

1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling (vervolg)

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan 
derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. Tevens is hieronder opgenomen het aandeel van 
de stichting in het resultaat van de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen en waarde-
veranderingen van financiële vaste activa.

Overheidssubsidies
Overheidssubsidies worden in de cijfers verwerkt zodra er redelijke zekerheid bestaat dat voldaan zal worden 
aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van gemaakte kosten worden systematisch 
als opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden 
gemaakt. 

1.4.4 Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.
Betalingen welke voortvloeien uit langlopende leningen worden voor het gedeelte dat betrekking heeft op de rente 
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de 
aflossing als kasstroom uit financieringsactiviteiten. 

1.4.5 Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan de 
datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarrekening.

1.4.6 Waarderingsgrondslagen WNT

Voor de uitvoering van de Wet normering topinkomens (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de wet- en 
regelgeving inzake de WNT, waaronder de instellingsspecifieke (sectorale) regels.
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Stichting De Hoop

1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 28.207.942 27.742.934
Machines en installaties 488.920 197.116
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 1.773.306 986.112
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 1.206.115 281.227

Totaal materiële vaste activa 31.676.283 29.207.389

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 2020 2019
€ €

Boekwaarde per 1 januari 29.207.389 31.810.923
Bij: investeringen 4.457.746 1.269.269
Af: afschrijvingen 1.896.500 1.795.931
Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 227
Af: desinvesteringen 92.352 2.076.645

Boekwaarde per 31 december 31.676.283 29.207.389

Aanschafwaarde 53.137.256 49.901.754
Cumulatieve herwaarderingen 0 0
Cumulatieve afschrijvingen 21.460.973 20.694.365

Toelichting:

mutatieoverzicht onder 1.6. 

In de investeringen 2020 is geen geactiveerde rente opgenomen. Het totaal van de geactiveerde rente bedraagt ultimo
boekjaar € 561.210, de boekwaarde bedraagt € 283.107.

De panden zijn verzekerd tegen brandschade voor een herbouwwaarde tot een totaalbedrag van € 69.421.000 (prijspeil
januari 2020).
De actuele waarde van het vastgoed wordt geschat op € 38 miljoen (prijspeil 2019). Deze schatting is gebaseerd op een
combinatie van WOZ-waarden en verzekerde waarden.

De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen 
naar het overzicht van de langlopende leningen in bijlage 1.7.
De materiële vaste activa dienen voor een bedrag van € 29.957.748 (2019: € 30.684.467) als onderpand voor schulden
aan kredietinstellingen, waarvan € 26.557.748 (2019: € 28.184.467) als garantie voor leningen die zijn geborgd via het
Waarborgfonds voor de Zorg (WFZ). Stichting De Hoop en Stichting Haaswijk hebben zich verbonden niet zonder vooraf-
gaande toestemming van het WFZ onroerende goederen die zijn gefinancierd met geborgde leningen te vervreemden of
met een ander zakelijk recht te bezwaren.
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Stichting De Hoop

1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

2. Financiële vaste activa 

De specificatie is als volgt : 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Deelnemingen in overige verbonden maatschappijen 143.740 131.445
Andere deelnemingen 60.770 60.770
Overige vorderingen 500.836 532.401

Totaal financiële vaste activa 705.346 724.616

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt : 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Boekwaarde per 1 januari 724.616 995.392
Resultaat deelnemingen 37.874 54.468
Ontvangen dividend -25.000 -12.000
Bij: terugname afgeboekte lening 0 50.000
(Te ontvangen) aflossingen leningen -12.000 -370.033
(Terugname) waardeverminderingen -20.144 6.789

Boekwaarde per 31 december 705.346 724.616

Toelichting:

mutatieoverzicht onder 1.6.2. 
Van de vorderingen op de financiële vaste activa heeft een totaalbedrag van € nihil een looptijd korter dan 1 jaar.

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:

Naam en rechtsvorm en 
woonplaats rechtspersoon

Verschaft 
kapitaal

Kapitaalbe-
lang (in %)

Eigen 
vermogen Resultaat

€ €

JobUp B.V. 6.000 33% 431.221 111.884

Onderl. waarborgmij. CentraMed 60.770 1% 18.919.000 962.000

Toelichting:

opgericht. Deze B.V. richt zich met name op de re-integratie van mensen die door hun verslavingsachtergrond of andere
problematiek niet zelfstandig aan een baan kunnen komen.
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Stichting Werkvisie De Hoop heeft samen met twee andere ondernemingen per 15 september 2011 JobUp B.V.
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Stichting De Hoop

1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

3. Voorraden 

De specificatie is als volgt : 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Kantoorbenodigdheden, schoomaakmiddelen en leerwerkbedrijven 14.986 20.202

Totaal voorraden 14.986 20.202

Toelichting:
De voorraden zijn in 2020 afgenomen doordat een groot deel van deze producten niet meer centraal wordt ingekocht.
De voorziening die in aftrek op de voorraden is gebracht bedraagt € nihil (2019: € nihil).

4. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's/DBC-zorgproducten

De specificatie is als volgt : 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Onderhanden projecten DBC's/DBC-zorgproducten A-segment 10.120.464 8.814.249
Af: ontvangen voorschotten 7.272.766 6.150.650
Af: voorziening onderhanden werk 225.000 290.921

Totaal onderhanden projecten 2.622.698 2.372.678

De specificatie per onderhanden project is als volgt weer te geven:
Gerealiseer-

de project-
Stroom DBC's/DBC-zorgproducten kosten en Af: Af: Saldo per

toegereken- verwerkte ontvangen 31-dec-20
de winst verliezen voorschotten

€ € € €

Zorgverzekeraars 9.919.727 225.000 6.629.758 3.064.969
Justitie 200.737 0 643.008 -442.271

Totaal onderhanden projecten 10.120.464 225.000 7.272.766 2.622.698
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Stichting De Hoop

1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

5. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt : 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Vorderingen op debiteuren 1.679.596 3.096.193
Nog te factureren omzet DBC's, DBBC's en Jeugdwet 2.922.859 2.868.039
Overige vorderingen:
Subsidies 1.329.284 116.164
Omzetbelasting 36.294 49.573
Overige vorderingen 657.837 736.423
Vooruitbetaalde bedragen:
Overige vooruitbetaalde bedragen 496.451 331.079
Nog te ontvangen bedragen:
- Te ontvangen corona-compensatie 1.766.544 0
- Te ontvangen meerkostenvergoeding 526.823 0
- Overige nog te ontvangen bedragen 27.528 31.743

Totaal vorderingen en overlopende activa 9.443.216 7.229.214

Toelichting:
Op de vorderingen uit hoofde van debiteuren en nog te onvangen subsidies e.d. is een voorziening voor oninbaarheid van 
€ 124.794 (2019: € 230.003) in mindering gebracht.
In de debiteuren en overige vorderingen is geen bedrag begrepen met een resterende looptijd langer dan 1 jaar.
Ten behoeve van de kredietfaciliteit aan ING Bank en Rabobank is 1e pandrecht gevestigd op voorraden, vorderingen op
derden en inventaris.

6. Liquide middelen

De specificatie is als volgt : 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Bankrekeningen 2.398.770 3.853.752
Kassen 23.533 19.660
Kruisposten 0 1.933

Totaal liquide middelen 2.422.303 3.875.345

Toelichting:
Afgezien van een bedrag ad € 113.916 aan bankgaranties zijn de liquide middelen vrij beschikbaar.
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Stichting De Hoop

1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

PASSIVA

7. Groepsvermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Bestemmingsreserves 2.319.056 2.411.554
Bestemmingsfondsen 3.420.553 3.261.499
Algemene en overige reserves 772.475 600.036
Totaal eigen vermogen 6.512.084 6.273.089

Bestemmingsreserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 31-dec-19 bestemming mutaties 31-dec-20
€ € € €

Bestemmingsreserves:
Stichting Haaswijk 1.733.135 -100.115 0 1.633.020
Stichting De Brug 600.000 0 0 600.000
Stichting Chris & Voorkom 66.826 7.617 0 74.443

Reserve omrekeningsverschillen:
Stichting Haaswijk 11.593 0 0 11.593

Totaal bestemmingsreserves 2.411.554 -92.498 0 2.319.056

Bestemmingsfondsen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 31-dec-19 bestemming mutaties 31-dec-20
€ € € €

Bestemmingsfondsen:
Stichting De Hoop - reserve aanvaardbare kosten 2.815.011 -34.050 0 2.780.961
Stichting De Brug - reserve aanvaardbare kosten 446.488 193.104 0 639.592

Totaal bestemmingsfondsen 3.261.499 159.054 0 3.420.553

Algemene en overige reserves
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 31-dec-19 bestemming mutaties 31-dec-20
€ € € €

Algemene reserves:
Stichting De Hoop Reïntegratie 957 892 0 1.849
Stichting Haaswijk -493.017 -22.259 0 -515.276
Stichting Werkvisie De Hoop 971.858 163.803 0 1.135.661
Stichting De Brug 112.794 18.621 0 131.415
Stichting cjo Sela 7.444 11.382 0 18.826

Totaal algemene en overige reserves 600.036 172.439 0 772.475

Toelichting:
De bestemmingsreserves van Stichting Haaswijk betreffen reserves ter financiering van onroerend goed. De reserves zijn 
gevormd uit ontvangen bijdragen ten behoeve van de exploitatie van bepaalde panden van Stichting Haaswijk. De afschrijvings-
kosten van de betreffende panden worden via de winstbestemming onttrokken aan deze reserves.

Stichting De Brug heeft reserveringen getroffen voor de aanschaf van woningen om in de huisvesting van beschermd wonen 
cliënten te voorzien en voor de kosten van onderzoek, ontwikkeling en opstart van 24-uur opvang.

De bestemmingsreserve van Stichting Chris & Voorkom is een continuïteitsreserve en wordt gevormd om de organisatie 
gedurende een bepaalde periode in stand te kunnen houden.

De waardevermeerderingen of -verminderingen van huurkoopvorderingen wegens omrekening van het geïnvesteerde
vermogen vanuit de valuta van de vordering naar Euro's, kwamen tot en met 2014 respectievelijk ten gunste of ten laste 
van de reserve omrekeningsverschillen van Stichting Haaswijk. Omdat de betreffende stichtingen het concern hebben 
verlaten, komen deze koersverschillen met ingang van 2015 ten gunste of ten laste van de resultatenrekening. Het saldo
betreft nog één huurkoopvordering en wordt afgeboekt naarmate deze wordt afgewikkeld.

Voor de toelichting op de reserves en fondsen van Stichting De Hoop wordt verwezen naar de toelichting op de enkel-
voudige balans zoals opgenomen onder 1.12 punt 8. Eigen vermogen.

De bestemmingsfondsen Reserve aanvaardbare kosten kunnen worden aangewend ten behoeve van de exploitatie van
de zorg uit hoofde van ZVW, WMO en/of Jeugdwet.
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Stichting De Hoop

1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

PASSIVA

7. Groepsvermogen - vervolg

Toelichting:
Het aansprakelijk vermogen bestaat uit het eigen vermogen en de achtergestelde lening die onder de langlopende
schulden verwerkt is. Het aansprakelijk of garantievermogen kan als volgt worden gespecificeerd:

31-dec-20 31-dec-19
Eigen vermogen 6.512.084 6.273.089
Achtergestelde leningen 1.000.000 1.000.000

7.512.084 7.273.089

8. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 31-dec-19 31-dec-20
€ € € € €

Uitgestelde beloningen 231.483 50.159 15.145 11.328 255.169
Langdurige ziekte 186.154 192.924 145.729 0 233.349
Reorganisatiekosten 63.554 191 41.513 16.548 5.684
Overige voorzieningen 86.396 0 0 86.396 0

Totaal voorzieningen 567.587 243.274 202.387 114.272 494.202

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-20

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 153.202
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 341.000
Hiervan > 5 jaar 170.000

Toelichting per categorie voorziening:
De voorziening uitgestelde beloningen wordt gevormd voor in de toekomst uit te betalen jubileumuitkeringen.
De voorziening langdurige ziekte wordt gevormd voor de op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst
doorbetalen van salarissen aan medewerkers die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in 
in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid.
De voorziening voor reorganisatiekosten heeft betrekking op het beëindigen van enkele ondersteunende en zorg-
afdelingen van Stichting De Hoop.
Onder de post Overige voorzieningen was een voorziening opgenomen voor eventuele schade uit materiële controles. 
Bij de voorzieningen die op contante waarde zijn gewaardeerd, maakt het effect van de periodieke toename als gevolg 
van rente onderdeel uit van de dotaties in het boekjaar. Het rente-effect bedraagt in 2020 € 2.315.
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Stichting De Hoop

1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

PASSIVA

9. Langlopende schulden

De specificatie is als volgt : 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Schulden aan banken 26.557.748 28.184.467
Disagio m.b.t. schulden aan kredietinstellingen 0 -1.479
Overige langlopende schulden 2.250.000 1.000.000

Totaal langlopende schulden 28.807.748 29.182.988

Het verloop is als volgt weer te geven: 2020 2019
€ €

Stand per 1 januari 29.182.988 31.210.159
Bij: nieuwe leningen 1.250.000 1.000.000
Af: disagio m.b.t. nieuwe leningen -1.479 -1.748
Af: aflossingen 1.626.719 3.028.919

Stand per 31 december  28.807.748 29.182.988

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 1.687.635 1.626.718

Stand langlopende schulden per 31 december 27.120.113 27.556.270

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 1.687.635 1.626.718
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.), balanspost 27.120.113 27.556.270
Hiervan > 5 jaar 19.832.208 20.514.327

Toelichting:
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar het Overzicht langlopende schulden
onder 1.7. De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

10. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt : 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Schulden aan kredietinstellingen 987.887 41.962
Crediteuren 1.260.368 1.037.629
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 1.687.635 1.626.718
Belastingen en sociale premies 1.323.742 1.391.159
Schulden terzake pensioenen 0 13.316
Nog te betalen salarissen en nabetalingen december 104.624 202.607
Vakantiegeld 1.014.568 830.413
Vakantiedagen 461.505 365.926
Levensfasebudget 1.465.869 1.212.442
Subsidies 597.601 594.802
Terug te betalen subsidie zorgbonus 21.600 0
Overige schulden:
- Nog te besteden NOW 102.232 0
- Terug te betalen NOW 671.931 0
- Overige schulden 1.756.817 1.404.634
Vooruitontvangen opbrengsten 176.764 280.764
Nog te betalen zorgbonussen, inclusief eindheffing 1.094.400 0
Overige passiva 30.890 30.126

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 12.758.433 9.032.498

Toelichting:
Voor de omvang en voorwaarden van de kredietfaciliteit van Stichting De Hoop wordt verwezen naar punt 10 van de
toelichting op de enkelvoudige balans (1.12).
De solvabiliteitsratio over 2020 bedraagt 13,89%. De Debt Service Coverage Ratio bedraagt 1,24.
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1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

PASSIVA

11. Financiële instrumenten

Algemeen
In de normale bedrijfsuitoefening wordt gebruik gemaakt van verschillende financiële instrumenten die de instelling bloot-
stellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen de volgende financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen:
handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en 
overige te betalen posten.

Kredietrisico
De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren e.d. zijn toegelicht onder 6. Debiteuren en overige vorderingen.

Renterisico en kasstroomrisico
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Voor de
langlopende schulden zijn er langlopende renteafspraken gemaakt. Voor een overzicht van de rente- en aflossings-
verplichtingen wordt verwezen naar het overzicht langlopende schulden ultimo 2020 onder 1.7. De instelling heeft als
beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.

Reële waarde
De reële waarde van de in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en 
kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

12. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Onzekerheden opbrengstverantwoording
Als gevolg van materiële nacontroles door zorgverzekeraars, justitie en gemeenten op de gedeclareerde zorgprestaties 
kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde productie. De effecten van eventuele materiële nacontroles zijn 
vooralsnog onzeker en daarom zijn er hiervoor geen verplichtingen opgenomen in de balans.

Voor het jaar 2020 is verder sprake van onzekerheden die zich specifiek richten op de subsidie zorgbonus en de corona-
compensatie. Ook hiervoor geldt dat op basis van landelijke en lokale richtlijnen en afspraken een zo nauwkeurig mogelijke
berekening is gemaakt van de te verwerken opbrengsten. Niet uitgesloten kan worden dat de verwerkte bedragen bij de 
definitieve vaststelling nog bijgesteld worden. Deze bijstellingen zullen dan in het resultaat van het boekjaar verwerkt
worden, waarin de bijstelling voldoende aannemelijk wordt. 

Stichting De Hoop verwacht uit hoofde van genoemde nacontroles, subsidievaststellingen en de vaststelling van de corona-
compensatie overigens geen noemenswaardige correcties op de verantwoorde opbrengsten.

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument
Op grond van de beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit bestaat de mogelijkheid dat voor de verantwoorde 
opbrengsten uit hoofde van zorgprestaties gefinancierd uit de zorgverzekeringswet een terugbetalingsverplichting wordt 
opgelegd in latere jaren ingeval achteraf blijkt dat een macro-budgetoverschrijding is ontstaan.
Bij het opstellen van de jaarrekening 2020 bestaat landelijk nog geen inzicht of de relevante macro-omzetgrenzen worden 
overschreden. De Hoop is dan ook niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de eventuele uit macrobeheers-
instrumenten voortkomende verplichtingen en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan zijn geen verplichtingen tot 
uitdrukking gebracht in de balans per 31 december 2020.

Huur- en overige verplichtingen

Stichting De Hoop
Stichting De Hoop huurt een groot deel van haar panden van Stichting Haaswijk. Haaswijk wordt meegeconsolideerd in 
deze jaarrekening waardoor de betreffende huurkosten worden geëlimineerd.
Voor de toelichting op de overige huurovereenkomsten en de overige informatie omtrent de niet in de balans opgenomen 
activa en verplichtingen van Stichting De Hoop wordt verwezen naar punt 12 van de toelichting op de enkelvoudige 
balans (1.12).

Stichting Haaswijk
Haaswijk heeft langlopende leningen afgesloten welke worden geborgd door het Waarborgfonds voor de Zorgsector.
Voor deze leningen bestaat een obligoverplichting ter grootte van 3% van de restschuld. Per 31 december 2020
bedroeg deze obligoverplichting € 601.974.

Stichting Chris en Voorkom!
Stichting Chris en Voorkom! Huurt met ingang van 1 januari 2019 enkele kantoorruimten aan Pelmolen 8 te Houten.
De huurovereenkomst is aangegaan voor 5 jaar en er geldt een opzegtermijn van 12 maanden. De huur bedraagt
circa € 13.175 per jaar. In 2020 werd de kantoorruimte deels onderverhuurd met toestemming van de verhuurder.
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1.6.1 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste
bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en
Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen

gebouwen en Machines en administratieve op materiële Totaal
terreinen installaties uitrusting vaste activa

€ € € € €

Stand per 31 december 2019
- aanschafwaarde 46.221.942 485.740 2.423.390 281.227 49.412.299
- cumulatieve afschrijvingen 18.796.715 290.824 1.444.762 0 20.532.301

MVA van nieuwe concernstichtingen
- aanschafwaarde 458.826 10.155 20.474 0 489.455
- cumulatieve afschrijvingen 141.119 7.955 12.990 0 162.064

Stand per 1 januari 2020
- aanschafwaarde 46.680.768 495.895 2.443.864 281.227 49.901.754
- cumulatieve afschrijvingen 18.937.834 298.779 1.457.752 0 20.694.365 
Boekwaarde per 1 januari 27.742.934 197.116 986.112 281.227 29.207.389

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 2.035.901 347.132 1.149.825 924.888 4.457.746
- afschrijvingen 1.488.595 55.328 352.577 0 1.896.500

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde 473.321 57.797 562.505 0 1.093.623
  .cumulatieve afschrijvingen 473.321 57.797 562.505 0 1.093.623

- desinvesteringen
  aanschafwaarde 83.389 0 45.232 0 128.621
  cumulatieve afschrijvingen 1.091 0 35.178 0 36.269
  per saldo 82.298 0 10.054 0 92.352

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 465.008 291.804 787.194 924.888 2.468.894

Stand per 31 december
- aanschafwaarde 48.159.959 785.230 2.985.952 1.206.115 53.137.256
- cumulatieve afschrijvingen 19.952.017 296.310 1.212.646 0 21.460.973

Boekwaarde per 31 december 28.207.942 488.920 1.773.306 1.206.115 31.676.283

Afschrijvingspercentage 0% - 20% 5% - 33% 10% - 50%
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1.6.2 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Deelnemingen Vorderingen
in overige op overige

verbonden verbonden Andere Overige Totaal
maatschappijen maatschappijen Deelnemingen vorderingen

€ € €

Boekwaarde per 31 december 2019 131.445 0 60.770 282.401 474.616

Bij: lening van nieuwe concernstichting 250.000 250.000

Boekwaarde per 1 januari 131.445 0 60.770 532.401 724.616
Resultaat deelnemingen 37.295 0 0 579 37.874
Ontvangen dividend -25.000 0 0 0 -25.000
(Te ontvangen) aflossingen leningen 0 0 0 -12.000 -12.000
(Terugname) waardemutaties 0 0 0 -20.144 -20.144
Terugname afgeboekte vordering 0 0 0 0 0
Overboeking ledenrekening 0 0 0 0 0

Boekwaarde per 31 december 143.740 0 60.770 500.836 705.346
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1.7 Overzicht langlopende schulden ultimo 2020 (geconsolideerd)

Leninggever Datum Hoofdsom
Totale 

looptijd
Soort lening

Werke-
lijke 
rente

Einde 
rentevastp

eriode

Rest-
schuld 31 
december 

2019

Nieuwe 
leningen in 

2020

Aflossing in 
2020

Rest-
schuld 31 
december 

2020

Rest-
schuld over 

5 jaar

Resterende 
looptijd in 
jaren eind 

2020

Aflossings-
wijze

Aflossing 
2021

Gestelde 
zeker- 
heden

€ % € € € € € €
Stichting De Hoop
Schulden aan kredietinstellingen
ING Bank div. 2.689.073 div. bancair div. div. 1.039.201 0 106.002 933.199 538.439 div. kwartaal 102.752 hypotheek
BNG Bank div. 8.600.000 div. bancair div. div. 4.247.500 0 282.500 3.965.000 2.867.500 div. div. 282.500 borging
NWB Bank div. 2.850.000 div. bancair div. div. 1.719.375 0 125.625 1.593.750 965.625 div. jaar 125.625 borging

7.006.076 0 514.127 6.491.949 4.371.564 510.877
Overige langlopende schulden
St. Vrienden van De Hoop 1-okt-19 1.000.000 n.v.t. achtergesteld 2,50% n.v.t. 1.000.000 0 0 1.000.000 0 n.v.t. geen 0 geen
St. Zekerheden WVJG 15-okt-20 350.000 4 jaar onderhands 2,50% n.v.t. 0 350.000 0 350.000 0 4 maand 29.167 geen

1.000.000 350.000 0 1.350.000 0 29.167
Stichting Haaswijk
Schulden aan kredietinstellingen
NWB Bank 26562 1-apr-10 9.647.500  30 jaar bancair 3,76% 1-apr-20 6.753.250 0 321.583 6.431.667 4.823.752 20 jaar 321.583 borging
NWB Bank 26909 10-nov-10 1.800.000  30 jaar bancair 3,16% 9-nov-20 1.260.000 0 60.000 1.200.000 900.000 20 jaar 60.000 borging
BNG 40.105.091 1-apr-10 3.175.000  30 jaar bancair 1,25% 31-mrt-30 2.169.586 0 105.836 2.063.750 1.534.585 19 kwartaal 105.833 borging
BNG 40.105.092 1-apr-10 2.500.000  20 jaar bancair 1,07% n.v.t. 1.312.500 0 125.000 1.187.500 562.500 10 kwartaal 125.000 borging
BNG 40.105.093 1-apr-10 4.137.500  30 jaar bancair 1,25% 31-mrt-30 2.827.289 0 137.914 2.689.375 1.999.790 20 kwartaal 137.917 borging
BNG 40.105.094 1-apr-10 2.200.000  25 jaar bancair 1,46% n.v.t. 2.200.000 0 0 2.200.000 2.200.000 14 m.i.v. 2025 0 borging
BNG 40.107.670 18-jul-12 4.250.000  30 jaar bancair 3,22% n.v.t. 3.222.914 0 141.664 3.081.250 2.372.915 22 kwartaal 141.667 borging
ING 68.21.15.096 1-dec-10 358.486  20 jaar bancair 1,80% 30-jun-24 195.127 0 18.153 176.974 86.219 10 kwartaal 18.151 borging
ING 67.70.96.186 1-dec-10 898.485  22 jaar bancair 2,35% 31-dec-19 530.925 0 40.842 490.083 285.883 12 kwartaal 40.840 borging
ING 68.68.54.446 1-dec-10 69.200  13 jaar bancair 2,94% n.v.t. 18.800 0 5.600 13.200 0 2 kwartaal 5.600 borging
ING 68.68.54.454 1-dec-10 127.500  13 jaar bancair 2,35% 31-mrt-22 37.500 0 10.000 27.500 0 3 kwartaal 10.000 borging
ING 65.46.08.148 1-dec-10 412.500  14 jaar bancair 1,51% n.v.t. 142.500 0 30.000 112.500 0 4 kwartaal 30.000 borging
ING 67.26.90.152 1-dec-10 750.000  15 jaar bancair 3,59% 31-okt-22 300.000 0 50.000 250.000 0 5 kwartaal 50.000 borging
ING 65.46.74.434 1-dec-10 802.000  12 jaar bancair 1,50% 31-jan-23 208.000 0 66.000 142.000 0 2 kwartaal 66.000 borging

21.178.391 0 1.112.592 20.065.799 14.765.644 1.112.591
Overige langlopende schulden
Stichting Kerkelijk Geldbeheer 2-jun-20 700.000 20 jaar onderhands 2,60% n.v.t. 0 700.000 0 700.000 525.000 19 halfjaar 35.000 geen
VEN2020 2-jun-20 200.000 10 jaar onderhands 2,00% n.v.t. 0 200.000 0 200.000 170.000 9 kwartaal 0 hypotheek

0 900.000 0 900.000 695.000 35.000

Disagio m.b.t. kredietinstellingen -1.479 0 -1.479 0 0

Totaal 29.182.988 1.250.000 1.625.240 28.807.748 19.832.208 1.687.635
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1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2020

BATEN

13. Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet 20.966.377 19.401.793
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg 159.675 64.645
Opbrengsten Ministerie van Veiligheid en Justitie 1.761.998 2.209.810
Zorg-gerelateerde corona-compensatie 2.485.403 0
Opbrengsten Jeugdwet 4.463.546 4.305.098
Opbrengsten WMO 6.282.669 5.046.946
Overige zorgprestaties 613.054 727.900

Totaal 36.732.722 31.756.192

Toelichting:

In bovenstaande opbrengsten is in totaliteit € 2.486.000 aan corona-compensatie opgenomen. Deze compensatie betreft in grote 
lijnen de volgende zorgdomeinen:
 - Zorgverzekeringswet 1.449.000
 - Forensische zorg 714.000
 - Sociaal domein 246.000

14. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 319.317 114.415
Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen 549.529 300.096
Subsidies vanwege Provincies en gemeenten 1.161.800 587.165
Niet zorg-gerelateerde corona-compensatie/NOW 302.327 0
Subsidie zorgbonus 1.054.800 0
Overige subsidies 171.782 140.266

Totaal 3.559.555 1.141.942

Toelichting:
In de jaarrekening zijn baten uit hoofde van de ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid’ verwerkt voor een totaal-
bedrag van € 302.327. Het bij deze regelingen behorende normenkader is op onderdelen nog onduidelijk. De in de opbrengsten 
verwerkte niet-gerelateerde corona-compensatie/NOW is daarom gebaseerd op berekeningen. Het kan zijn dat deze bedragen
hoger of lager worden vastgesteld dan waarmee in deze jaarrekening rekening is gehouden. Deze verschillen zullen verwerkt
worden in de jaarrekening 2021. Verwacht wordt dat het afrekeningsverschil op totaalniveau beperkt zal zijn.
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1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2020

BATEN

15. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt : 2020 2019
€ €

Overige subsidies:
Giften, bijdragen e.d. 1.589.009 1.562.116
Overige opbrengsten:
Gedetacheerd personeel 129.871 5.163.267
Omzet bedrijven 1.168.952 1.292.103
Verhuuropbrengsten 907.154 1.035.913
Overige opbrengsten 810.198 1.176.928

Totaal 4.605.184 10.230.327

Toelichting

LASTEN

16. Personeelskosten

De specificatie is als volgt : 2020 2019
€ €

Lonen en salarissen 23.769.832 23.809.323
Sociale lasten 3.888.140 3.760.515
Pensioenpremie 1.942.794 1.955.010
Andere personeelskosten:
Overige personeelskosten 1.148.196 1.107.183
Zorgbonus personeel in loondienst (inclusief eindheffing) 1.054.800 0
Ontvangen ziekengeld -397.019 -407.010
Sub-totaal 31.406.743 30.225.021
Personeel niet in loondienst 2.666.608 2.681.617

Totaal personeelskosten 34.073.351 32.906.638

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden, exclusief stagiaires 462 481

17. Afschrijvingen op materiële vaste activa

De specificatie is als volgt : 2020 2019
€ €

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa 1.896.500 1.795.930

Resultaat verkoop materiële vaste activa 16.037 102.106

Totaal afschrijvingen 1.912.537 1.898.036
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1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2020

LASTEN

19. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt : 2020 2019
€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 1.184.084 1.214.244
Algemene kosten 3.015.574 2.721.996
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 525.513 433.968
Onderhoudskosten 476.889 393.135
Energiekosten 738.767 719.662
Huur en leasing 1.377.773 903.624
Inkoop-, verkoop- en productiekosten bedrijven 461.332 534.089
Dotaties en vrijval voorzieningen 147.162 204.408

Totaal bedrijfskosten 7.927.094 7.125.126

Toelichting
De Hoop is in 2020 meer panden gaan huren. De huurkosten stijgen met name door de uitbreiding in locaties Huizen van Hoop.

20. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt : 2020 2019
€ €

Rentebaten 842 13.011
Resultaat deelnemingen 37.874 54.468
Sub-totaal financiële baten 38.716 67.479

Rentelasten -784.200 -795.964
Sub-totaal financiële lasten -784.200 -795.964

Totaal financiële baten en lasten -745.484 -728.485
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1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2020

LASTEN

22. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur [en overige topfunctionarissen] over het jaar 2020 is als volgt:

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf
de 13e maand van de functievervulling

J. de Gruijter I. Blom H.J.H. Kuijpers
1 Functie (functienaam) bestuurder/voorzitter RvB lid RvB lid RvB
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 1-9-2013 1-10-2020 1-10-2020
3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling) heden heden heden
4 (Fictieve) dienstbetrekking? ja ja ja
5 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 100% 56% 56%
6 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 167.103 18.933 16.367
7 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 11.777 1.465 1.461
8 Totaal bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris 178.879 20.398 17.827

9 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 185.000 25.835 25.835

10 Bezoldiging uit hoofde van nevenwerkzaamheden bij de WNT-instelling n.v.t. 17.037 n.v.t.
11 Bezoldiging voor werkzaamheden bij gelieerde rechtspersoon n.v.t. 0 n.v.t.
12 Totale bezoldiging 178.879 37.435 17.827

13 Voor de WNT-instelling geldend bezoldigingsmaximum (indien nevenwerk-
zaamheden of werkzaamheden bij gelieerde rechtspersoon) n.v.t. 201.000 n.v.t.

Vergelijkende cijfers 2019
1 (Fictieve) dienstbetrekking? Ja
2 Deeltijdfactor (minimaal 0,025 fte) 100%
3 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 152.634
4 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn 11.555
5 Totaal bezoldiging uit hoofde van de functie van topfunctionaris 164.189

10 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 179.000

Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 (leidinggevende topfunctionaris in dienstbetrekking die tevens 
gelijktijdig leidinggevende topfunctionaris in dienstbetrekking is bij een andere WNT-instelling)

1 Naam topfunctionaris J. de Gruijter
2 Naam  andere WNT-instelling Stichting De Brug
3 Datum overeenkomen bezoldiging bij andere WNT instelling 1-1-2019
4 Datum overeenkomen bezoldiging bij onderhavige WNT instelling 1-9-2013
5 Totale bezoldgiging bij andere WNT instelling 20.760
6 Totale bezoldiging bij onderhavige WNT instelling 178.879
7 Som van bezoldigingen zoals ontvangen van de andere en onderhavige WNT instelling(en) tezamen (exclusief dubbeltellingen door doorbelastingen)199.640

8 Algemeen bezoldigingsmaximum, danwel van toepassing zijnd hoger bezoldigingsmaximum201.000

Vergelijkende cijfers 2019
1 Totale bezoldiging bij andere WNT instelling 22.952
2 Totale bezoldiging bij onderhavige WNT instelling 164.189
3 Som van bezoldigingen zoals ontvangen van de andere en onderhavige WNT instelling(en) tezamen187.141

4 Algemeen bezoldigingsmaximum, danwel van toepassing zijnd hoger bezoldigingsmaximum194.000

Toezichthoudende topfunctionarissen
C. Kleingeld L. Malschaert J. den Heijer

1 Functie (functienaam) voorzitter RvT lid RvT lid RvT
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 1-2-2015 14-5-2013 14-5-2013
3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling) heden heden heden
4 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 18.750 12.500 12.500

5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 27.750 18.500 18.500

Vergelijkende cijfers 2019
1 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 16.500 11.000 11.000

2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 26.850 17.900 17.900
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1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2020

LASTEN

22. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) - vervolg

Toezichthoudende topfunctionarissen - vervolg
B. Gort H. de Ruiter

1 Functie (functienaam) lid RvT lid RvT
2 In dienst vanaf (datum begin functievervulling) 14-5-2013 26-10-2016
3 In dienst tot en met (datum einde functievervulling) heden heden
4 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 12.500 12.500

5 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 18.500 18.500

Vergelijkende cijfers 2019
1 Totaal bezoldiging in kader van de WNT 11.000 11.000

2 Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 17.900 17.900

Toelichting:
De Raad van Toezicht heeft conform de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en jeugdhulp aan Stichting De
Hoop een totaalscore van 11 punten toegekend. De daaruit volgende klassenindeling betreft Klasse IV, met een bijbehorend 
bezoldigingsmaximum voor de Raad van Bestuur van € 185.000. Dit maximum wordt niet overschreden door de Raad van Bestuur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Het bijbehorende bezoldigingsmaximum voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 27.750 en voor de overige leden 
van de Raad van Toezicht € 18.500. Deze maxima worden niet overschreden. 
De heer J. de Gruijter is tevens bestuurder van Stichting De Brug te Katwijk. De som van de bezoldiging vanuit Stichting De Hoop 
en Stichting De Brug overschrijdt het toepasselijke algemene bezoldigingsmaximum van € 201.000 niet. 

2. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2019
een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

23. Honoraria accountant 2020 2019
€ €

De honoraria van de accountant zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 132.000 117.000
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 36.000 37.000
3 Fiscale advisering 7.000 39.000
4 Werkzaamhden t.a.v. Zelfonderzoek 2019 en Covid-19 37.000 13.000

Totaal honoraria accountant 212.000 206.000

Toelichting:
De kosten zijn toegerekend aan het jaar waarop de werkzaamheden betrekking hebben. De bedragen zijn inclusief BTW.

24. Transacties met verbonden partijen

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag met uitzondering van hetgeen
is vermeld onder de Grondslagen van waardering en resultaatbepaling op bladzijde 6.
De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 24.

25. Naleving Governancecode Zorg
De Raad van Toezicht heeft een beleid opgesteld voor de vergoeding van onkosten van de Raad van Bestuur en het 
aannemen van geschenken en uitnodigingen door de Raad van Bestuur. Dit beleid is openbaar gemaakt op de internetsite van 
De Hoop en de Raad van Toezicht ziet toe op de naleving ervan. Jaarlijks wordt door middel van de jaarrekening verantwoord 
welke bedragen op grond hiervan zijn uitgegeven. In 2020 gaat het om de volgende bedragen:

J. de Gruijter I. Blom H.J.H. Kuijpers
€ € €

binnenlandse reiskosten 155 0 0
representatiekosten 625 45 0
overige kosten 1.333 0 34

2.113 45 34
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1.9   ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-20 31-dec-19
€ €

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa 1 10.009.854 8.491.816
Financiële vaste activa 2 289.991 111.412
Totaal vaste activa 10.299.845 8.603.228

Vlottende activa
Voorraden 3 8.316 8.716
Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's/DBC-zorgproducten 4 2.629.242 2.360.729
Debiteuren en overige vorderingen 5 8.653.025 6.840.018
Liquide middelen 6 468.207 141.359
Totaal vlottende activa 11.758.790 9.350.822

Totaal activa 22.058.635 17.954.050

Ref. 31-dec-20 31-dec-19
PASSIVA € €

Eigen vermogen 7
Bestemmingsfondsen 2.780.961 2.815.011
Totaal eigen vermogen 2.780.961 2.815.011

Voorzieningen 8 461.972 447.967

Langlopende schulden 9 7.501.905 7.690.778

Kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden 10 11.313.797 7.000.294
Totaal kortlopende schulden 11.313.797 7.000.294

Totaal Passiva 22.058.635 17.954.050
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1.10  ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2020

Ref. 2020 2019
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning13 34.579.878 29.727.216

Subsidies 14 2.482.732 518.773

Overige bedrijfsopbrengsten 15 2.407.288 7.338.264

Som der bedrijfsopbrengsten 39.469.898 37.584.253

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 16 30.708.150 29.947.944

Afschrijvingen op materiële vaste activa 17 754.459 565.598

Overige bedrijfskosten 19 7.833.456 6.608.548

Som der bedrijfslasten 39.296.065 37.122.090

BEDRIJFSRESULTAAT 173.833 462.163

Financiële baten en lasten 20 -207.883 -204.289

RESULTAAT BOEKJAAR -34.050 257.874

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2020 2019
€ €

Toevoeging/onttrekking:
Bestemmingsfonds - reserve aanvaardbare kosten -34.050 257.874

-34.050 257.874
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1.11 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Grondslagen enkelvoudige jaarrekening
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening zijn gelijk aan die
voor de geconsolideerde jaarrekening. Voor de beschrijving hiervan wordt verwezen naar paragraaf 1.4.
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1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Bedrijfsgebouwen en terreinen 7.108.697 7.164.745
Machines en installaties 454.881 166.990
Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting 1.654.413 878.854
Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa 791.863 281.227

Totaal materiële vaste activa 10.009.854 8.491.816

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven : 2020 2019
€ €

Boekwaarde per 1 januari 8.491.816 7.931.722
Bij: investeringen 2.338.242 1.130.691
Af: afschrijvingen 740.223 569.666
Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 227
Af: desinvesteringen 79.981 704

Boekwaarde per 31 december 10.009.854 8.491.816

Aanschafwaarde 17.393.542 15.796.533
Cumulatieve herwaarderingen 0 0
Cumulatieve afschrijvingen 7.383.688 7.304.717

Toelichting:
Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het
mutatieoverzicht onder 1.13. 

In de investeringen is geen geactiveerde rente opgenomen. Het totaal van de geactiveerde rente bedraagt ultimo
boekjaar € 141.880, de boekwaarde bedraagt € 77.147.

De panden zijn verzekerd tegen brandschade voor een herbouwwaarde tot een totaalbedrag van € 25.986.000 (prijspeil
januari 2020).
De actuele waarde van het vastgoed wordt geschat op € 13 miljoen (prijspeil 2019). Deze schatting is gebaseerd op een
combinatie van WOZ-waarden en verzekerde waarden.

De vaste activa zijn als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen 
naar het overzicht van de langlopende leningen in bijlage 1.14.
De materiële vaste activa dienen voor een bedrag van € 8.991.949 (2019: € 9.506.076) als onderpand voor schulden
aan kredietinstellingen, waarvan € 6.491.949 (2019: € 7.006.076) als garantie voor leningen die zijn geborgd via het
Waarborgfonds voor de Zorg (WFZ). Stichting De Hoop heeft zich verbonden niet zonder voorafgaande toestemming van
het WFZ onroerende goederen die zijn gefinancierd met geborgde leningen te vervreemden of met een ander zakelijk recht
te bezwaren.

In 2015 is een nieuw strategisch vastgoedplan vastgesteld. Naar aanleiding hiervan heeft De Hoop een analyse uitgevoerd 
voor wat betreft panden die voor verkoop of herbestemming in aanmerking komen. Naar aanleiding hiervan wordt voor 
enkele panden naar verkoopmogelijkheden gezocht. In maart 2021 is, net als in voorgaande jaren, een update van deze 
analyse gemaakt.
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1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

2. Financiële vaste activa 

De specificatie is als volgt : 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Andere deelnemingen 60.770 60.770
Vorderingen op groepsmaatschappijen 190.000 0
Overige vorderingen 39.221 50.642

Totaal financiële vaste activa 289.991 111.412

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt :
€ €

Boekwaarde per 1 januari 111.412 158.539
Bij: verstrekte leningen 200.000 0
Resultaat deelnemingen 579 3.412
Terugname afgeboekte lening 0 50.000
Aflossingen leningen -22.000 -94.000
Ontbinding De Hoop ICT B.V. 0 -6.539

Boekwaarde per 31 december 289.991 111.412

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:

Naam en rechtsvorm en 
woonplaats rechtspersoon

Verschaft 
kapitaal

Kapitaalbe-
lang (in %)

Eigen 
vermogen Resultaat

€ €

Onderl. waarborgmij. CentraMed 60.770 1% 18.919.000 962.000

Toelichting:
De vermelde gegevens m.b.t. Onderlinge Waarborgmaatschappij CentraMed B.A. betreffen het boekjaar 2019.

3. Voorraden 

De specificatie is als volgt : 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Kantoorbenodigdheden, schoomaakmiddelen en leerwerkbedrijven 8.316 8.716

Totaal voorraden 8.316 8.716

Toelichting:
De voorziening die in aftrek op de voorraden is gebracht bedraagt € nihil (2019: € nihil).
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1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

4. Onderhanden projecten uit hoofde van DBC's/DBC-zorgproducten

De specificatie is als volgt : 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Onderhanden werk DBC's/DBC-zorgproducten A-segment 10.096.293 8.799.576
Af: ontvangen voorschotten 7.242.051 6.147.926
Af: voorziening onderhanden werk 225.000 290.921

Totaal onderhanden werk 2.629.242 2.360.729

De specificatie per onderhanden project is als volgt weer te geven:
Gerealiseer-

de project-
Stroom DBC's/DBC-zorgproducten kosten en Af: Af: Saldo per

toegereken- verwerkte ontvangen 31-dec-20
de winst verliezen voorschotten

€ € € €

Zorgverzekeraars 9.919.727 225.000 6.629.758 3.064.969
Justitie 176.566 0 612.293 -435.727

Totaal onderhanden projecten 10.096.293 225.000 7.242.051 2.629.242

Toelichting:
De post Onderhanden projecten DBC's/DBC-zorgproducten A-segment is toegenomen doordat de ZVW-omzet is toegenomen
en doordat er enige achterstand in de facturatie is ontstaan als gevolg van de overgang op een ander EPD.

5. Debiteuren en overige vorderingen

De specificatie is als volgt : 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Vorderingen op debiteuren 1.241.561 2.595.438
Nog te factureren omzet DBC's, DBBC's en Jeugdwet 2.893.031 2.852.965
Overige vorderingen:
Vorderingen op groepsmaatschappijen 109.892 369.026
Subsidies 1.010.406 82.782
Omzetbelasting 71.182 76.968
Overige vorderingen 532.224 516.996
Vooruitbetaalde bedragen:
- Stichting Breedband 4.219 13.527
- Overige vooruitbetaalde bedragen 473.582 304.422
Nog te ontvangen bedragen:
- Te ontvangen corona-compensatie 1.766.544 0
- Te ontvangen meerkostenvergoeding 526.823 0
- Overige nog te ontvangen bedragen 23.561 27.894

Totaal vorderingen en overlopende activa 8.653.025 6.840.018

Toelichting:
Op de vorderingen uit hoofde van debiteuren en Nog te factureren omzet is een voorziening voor oninbaarheid van 
€ 74.199 (2019: € 222.236) in mindering gebracht.
In de debiteuren en overige vorderingen is geen bedrag begrepen met een resterende looptijd langer dan 1 jaar.
Ten behoeve van de kredietfaciliteit aan ING Bank en Rabobank is 1e pandrecht gevestigd op voorraden, vorderingen op
derden en inventaris.
De toename van de post Subsidies betreft met name nog in te dienen WMO-declaraties. Inmiddels is de achterstand in 
de WMO-facturatie, die ontstaan is door de overgang naar een ander EPD, grotendeels ingehaald.
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1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

6. Liquide middelen

De specificatie is als volgt : 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Bankrekeningen 448.287 122.535
Kassen 19.920 16.891
Kruisposten 0 1.933

Totaal liquide middelen 468.207 141.359

Toelichting:
Afgezien van een bedrag ad € 113.916 aan bankgaranties zijn de liquide middelen vrij beschikbaar.
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1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

PASSIVA

7. Eigen vermogen

De specificatie is als volgt : 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Bestemmingsfondsen 2.780.961 2.815.011

Totaal eigen vermogen 2.780.961 2.815.011

Bestemmingsfondsen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 31-dec-19 bestemming mutaties 31-dec-20
€ € € €

Bestemmingsfondsen:
Reserve aanvaardbare kosten 2.815.011 -34.050 0 2.780.961

Totaal bestemmingsfondsen 2.815.011 -34.050 0 2.780.961

Toelichting:
Het bestemmingsfonds Reserve aanvaardbare kosten kan worden aangewend ten behoeve van de exploitatie van de
zorg uit hoofde van ZVW, WMO en/of Jeugdwet.

Het aansprakelijk vermogen bestaat uit het eigen vermogen en de achtergestelde leningen die onder de langlopende
schulden verwerkt zijn. Het aansprakelijk of garantie vermogen kan als volgt worden gespecificeerd:

31-dec-20 31-dec-19
Eigen vermogen 2.780.961 2.815.011
Achtergestelde leningen 1.200.000 1.200.000

3.980.961 4.015.011

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2020 en resultaat over 2020
Eigen

De specificatie is als volgt : vermogen Resultaat
€ €

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat: 2.780.961 -34.050

Bestemmingsreserves geconsolideerde stichtingen 2.319.056 -92.498
Bestemmingsfondsen geconsolideerde stichtingen 639.592 193.104
Algemene reserves geconsolideerde stichtingen 772.475 172.439

Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat 6.512.084 238.995

Toelichting:
Voor de specificatie van het eigen vermogen en het resultaat wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening.
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1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

PASSIVA

8. Voorzieningen
Saldo per Onttrekking Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 31-dec-19 Dotatie en overname Vrijval 31-dec-20
€ € € € €

Uitgestelde beloningen 198.259 44.544 10.140 9.724 222.939
Langdurige ziekte 186.154 192.924 145.729 0 233.349
Reorganisatiekosten 63.554 191 41.513 16.548 5.684

Totaal voorzieningen 447.967 237.659 197.382 26.272 461.972

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd:
31-dec-20

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 150.627
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 311.345
Hiervan > 5 jaar 145.840

Toelichting per categorie voorziening:
De voorziening uitgestelde beloningen wordt gevormd voor in de toekomst uit te betalen jubileumuitkeringen.
De voorziening langdurige ziekte wordt gevormd voor de op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de toekomst
doorbetalen van salarissen aan medewerkers die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in 
in staat zijn om werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid.
De voorziening voor reorganisatiekosten heeft betrekking op het beëindigen/reorganiseren van enkele afdelingen in 2015
en de salariskosten die hiermee samenhangen.
Bij de voorzieningen die op contante waarde zijn gewaardeerd, maakt het effect van de periodieke toename als gevolg 
van rente onderdeel uit van de dotaties in het boekjaar. Het rente-effect bedraagt in 2020 € 1.983.

9. Langlopende schulden

De specificatie is als volgt : 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Schulden aan banken 6.491.949 7.006.076
Disagio m.b.t. schulden aan kredietinstellingen 0 -1.171
Overige langlopende schulden 1.550.000 1.200.000

Totaal langlopende schulden 8.041.949 8.204.905

Het verloop van de schulden aan kredietinstellingen is als volgt weer te geven: 2020 2019
€ €

Stand per 1 januari 8.204.905 7.718.125
Bij: nieuwe leningen 350.000 1.000.000
Af: disagio m.b.t. nieuwe leningen -1.171 -908
Af: aflossingen 514.127 514.128

Stand per 31 december  8.041.949 8.204.905

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 540.044 514.127

Stand langlopende schulden per 31 december 7.501.905 7.690.778
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1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

PASSIVA

9. Langlopende schulden - vervolg

Toelichting in welke mate (het totaal van) de leningen als langlopend moet worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 540.044 514.127
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 7.501.905 7.690.778
Hiervan > 5 jaar 4.371.564 4.747.691

Toelichting:
Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar het Overzicht langlopende schulden
onder 1.14. De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.
Twee leningen (in totaal € 1.200.000) zijn achtergesteld bij vorderingen, kredieten e.d. uit welke hoofde dan ook.

10. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt : 31-dec-20 31-dec-19
€ €

Schulden aan kredietinstellingen 987.887 41.962
Crediteuren 1.093.169 902.274
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 540.044 514.127
Belastingen en sociale premies 1.154.926 1.230.542
Schulden terzake pensioenen 19.074 31.629
Nog te betalen salarissen en nabetalingen december 102.757 201.598
Vakantiegeld 882.460 710.134
Vakantiedagen 379.369 299.146
Levensfasebudget 1.275.959 1.056.746
Subsidies 299.019 503.616
Terug te betalen subsidie zorgbonus 21.600 0
Overige schulden:
- Schulden aan groepsmaatschappijen 1.798.331 222.041
- Terug te betalen NOW 671.931 0
- Overige schulden 972.471 1.056.479
Nog te betalen kosten:
- Nog te betalen zorgbonussen, inclusief eindheffing 964.800 0
Vooruitontvangen opbrengsten 150.000 230.000

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 11.313.797 7.000.294

Toelichting:
De toename van de kortlopende schulden betreft met name een hogere schuld aan de ING Bank, een schuld aan Stichting
Haaswijk, uit te betalen zorgbonussen en een terug te betalen post NOW-subsidie.

Stichting De Hoop kan per 1 januari 2021 bij de ING Bank over een kredietruimte beschikken van in totaal € 2.500.000
(per 1 januari 2020: € 2.500.000). De rente bedraagt EURIBOR plus 2,25%.
De verstrekte zekerheden die gelden voor de opgenomen kredietfaciliteit in rekening-courant luiden als volgt:
- hoofdelijke medeschuldenaarstelling c.q. hoofdelijke verbondenheid door Stichting Haaswijk;
- negative pledge / pari passu en cross default verklaring van Stichting De Hoop;
- 1e pandrecht op voorraden, vorderingen op derden en inventaris;
- 2e hypotheek ad € 4.500.000 op het onroerend goed van Stichting Haaswijk en Stichting De Hoop.

11. Financiële instrumenten

Algemeen
In de normale bedrijfsuitoefening wordt gebruik gemaakt van verschillende financiële instrumenten die de instelling bloot-
stellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen de volgende financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen:
handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en 
overige te betalen posten.

Kredietrisico
De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren e.d. zijn toegelicht onder 5. Debiteuren en overige vorderingen.
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1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

11. Financiële instrumenten - vervolg

Renterisico en kasstroomrisico
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Voor de
langlopende schulden zijn er langlopende renteafspraken gemaakt. Voor een overzicht van de rente- en aflossings-
verplichtingen wordt verwezen naar het overzicht langlopende schulden ultimo 2020 onder 1.14. De instelling heeft als
beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.

Reële waarde
De reële waarde van de in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, liquide middelen en 
kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

12. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa

Fiscale eenheid
Per 31 december 2020 maakt Stichting De Hoop onderdeel uit van een fiscale eenheid omzetbelasting met een aantal
stichtingen uit concern De Hoop. Uit dien hoofde is De Hoop hoofdelijk aansprakelijk voor de omzetbelastingschulden van
de fiscale eenheid. Ultimo 2020 heeft de fiscale eenheid geen omzetbelastingschuld.

VPB-plicht
M.i.v. 2020 is De Hoop vrijgesteld van VPB op basis van toepassing van de zorgvrijstelling.

Onzekerheden opbrengstverantwoording
Als gevolg van materiële nacontroles door zorgverzekeraars, zorgkantoren, justitie en gemeenten op de gedeclareerde
zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning kunnen correcties noodzakelijk zijn op de gedeclareerde 
productie. De effecten van eventuele materiële nacontroles zijn vooralsnog onzeker. Wat betreft de ZVW is een
inschatting gemaakt op basis van de risico's en resulltaten uit voorgaande zelfonderzoeken.

Dezelfde onzekerheid is aan de orde met betrekking tot de definitieve vaststelling van subsidies. Voor het jaar 2020 
richt deze onzekerheid zich specifiek op de subsidie zorgbonus en de corona-compensatie. Ook hiervoor geldt dat op 
basis van landelijke en lokale richtlijnen en afspraken een zo nauwkeurig mogelijke schatting is gemaakt van de te 
verwerken opbrengsten. Niet uitgesloten kan worden dat de verwerkte bedragen bij de definitieve vaststelling nog 
bijgesteld worden. Deze bijstellingen zullen dan in het resultaat van het boekjaar verwerkt worden, waarin de bijstelling
voldoende aannemelijk wordt. 

Overigens worden uit hoofde van genoemde nacontroles, subsidievaststellingen en de vaststelling van de corona-
compensatie geen noemenswaardige correcties op de verantwoorde opbrengsten verwacht.

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument
Voor de toelichting op deze post wordt verwezen naar paragraaf 13 van hoofdstuk 1.5.

Huurverplichtingen
De met derden aangegane meerjarige huurverplichtingen van onroerende zaken betreffen:
Onroerende zaak Geschatte Omvang Omvang Einddatum

jaarhuursom verplichting verplichting huurcontract
2021 komende 5 jaar resterende jaren

Badhuisstraat 28, Vlissingen 16.200 16.200 0 31-dec-21
Badhuisstraat 60, Vlissingen 11.571 34.689 0 31-dec-23
Colorado 120-134, Zuidplas 86.634 433.169 825.601 13-jul-35
Diergaardesingel 69B, Rotterdam 3.840 3.840 0 28-feb-21
Pagasusweg 200, Rotterdam 98.175 458.013 0 31-aug-25
De Molen 24-28, Houten 68.876 68.876 0 15-dec-21
Provincialeweg 100, Dordrecht 24.356 24.356 0 onbepaalde tijd *
Provincialeweg 102, Dordrecht 24.356 24.356 0 onbepaalde tijd *
Provincialeweg 106, Dordrecht 190.595 237.428 0 31-mrt-22 *
Provincialeweg 110, Dordrecht 190.447 252.886 0 30-apr-22 *
Provincialeweg 116, Dordrecht 53.170 53.170 0 onbepaalde tijd *
Provincialeweg 126, Dordrecht 292.825 292.825 0 onbepaalde tijd *
Provincialeweg 74, Dordrecht 119.968 197.073 0 23-aug-22 *
Provincialeweg 76, Dordrecht 1.502 1.502 0 onbepaalde tijd *
Provincialeweg 86, Dordrecht 56.078 56.078 0 onbepaalde tijd *
Provincialeweg, Dordrecht (Portacabins) 208.552 476.202 0 14-apr-23 *
Provincialeweg 90, Dordrecht 10.148 10.148 0 onbepaalde tijd *
Provincialeweg 92, Dordrecht 257.967 257.967 0 onbepaalde tijd *
Provincialeweg 96-98, Dordrecht 94.175 94.175 0 onbepaalde tijd *

   transporteren 1.809.435 2.992.954 825.601
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1.12 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

12. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa (vervolg)

Huurverplichtingen - vervolg
Onroerende zaak Geschatte Omvang Omvang Einddatum

jaarhuursom verplichting verplichting huurcontract
2021 komende 5 jaar resterende jaren

   transport 1.809.435 2.992.954 825.601
Spuiweg 120, Dordrecht 0 0 0 - *
Spuiweg 73-75 Dordrecht 44.869 44.869 0 onbepaalde tijd
Spuiweg 85-87 Dordrecht 29.515 29.515 0 onbepaalde tijd *
Utrechtseweg 266, Amersfoort 0 0 0 -
Ruimtevaart 50-56, Amersfoort 85.720 350.154 0 31-jan-25
Vendelier 55B, Veenendaal 67.403 78.244 0 28-feb-22
Vleeshouwerstraat 20, Dordrecht 7.454 37.269 93.788 1-aug-38
Lange IJzerenbrugstraat 12, Dordrecht 5.051 25.253 63.548 1-aug-38
Weseperweg 6, Heeten 58.303 291.513 406.362 20-dec-32
De Drie Zusters, Gorinchem 139.651 464.928 0 30-apr-24
Zusterhuis 1, Zustersteeg 2a,2c, Gorinchem 30.995 95.553 0 31-jan-24
Danshof 4-22, Gorinchem 106.890 534.449 378.028 15-jul-29
Nieuwe Haven 32, Dordrecht 105.871 529.353 1.332.114 1-aug-38
Duivenstraat 99, Papendrecht 974 974 0 11-mrt-21
Koudekerkseweg 88, Vlissingen 10.966 40.202 0 31-aug-24
Scheldestraat 21, Vlissingen 59.447 222.815 0 30-sep-24
Wijnstraat 237, Dordrecht 13.379 13.379 0 31-dec-21
Torenstraat 12-40, Dordrecht 117.042 585.208 1.082.054 31-mrt-35
Totaal 2.692.961 6.336.631 4.181.496

* betreft panden gehuurd van Stichting Haaswijk

Overige verplichtingen

Op 21 maart 2000 werd door De Hoop een perceel grond aan de Provincialeweg te Dordrecht voor een periode van
50 jaar in erfpacht verkregen. De geschatte erfpacht bedraagt in 2021 € 10.077, voor de komende vijf jaar is dit € 50.387.

Op 29 december 2002 is het RTB-gebouw, gelegen aan de  Provincialeweg 70, 3329 KP te Dordrecht en gezamenlijke
eigendom van Stichting De Hoop en Stichting Haaswijk, middels een notariële akte gesplitst in twee appartementsrechten.
Ten behoeve van deze appartementsrechten is een vereniging van eigenaren opgericht.
Een en ander is gebeurd conform de voorschriften van het ministerie van VWS.

De Hoop heeft langlopende leningen afgesloten welke worden geborgd door het Waarborgfonds voor de Zorgsector.
Voor deze leningen bestaat een obligoverplichting ter grootte van 3% van de restschuld. Per 31 december 2020
bedroeg deze obligoverplichting € 194.758.

Ultimo 2021 heeft De Hoop zeven leaseovereenkomsten afgesloten t.b.v. vervoermiddelen voor de duur van 48 en van 60
maanden. De geschatte leaseverplichting voor 2021 bedraagt € 44.844, voor de komende vijf jaar is dit € 153.035.
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1.13.1 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

Andere vaste Materiële vaste
bedrijfs- bedrijfsactiva in

middelen, uitvoering en
Bedrijfs- technische en vooruitbetalingen

gebouwen en Machines en administratieve op materiële Totaal
terreinen installaties uitrusting vaste activa

€ € € € €

Stand per 1 januari
- aanschafwaarde 12.922.668 347.383 2.245.255 281.227 15.796.533
- cumulatieve afschrijvingen 5.757.923 180.393 1.366.401 0 7.304.717

 
Boekwaarde per 1 januari 7.164.745 166.990 878.854 281.227 8.491.816

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 406.107 333.286 1.088.213 510.636 2.338.242
- afschrijvingen 382.402 45.395 312.426 0 740.223

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde 87.147 0 555.832 0 642.979
  .cumulatieve afschrijvingen 87.147 0 555.832 0 642.979

- desinvesteringen
  aanschafwaarde 79.753 0 18.501 0 98.254
  cumulatieve afschrijvingen 0 0 18.273 0 18.273
  per saldo 79.753 0 228 0 79.981

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -56.048 287.891 775.559 510.636 1.518.038

Stand per 31 december
- aanschafwaarde 13.161.875 680.669 2.759.135 791.863 17.393.542
- cumulatieve afschrijvingen 6.053.178 225.788 1.104.722 0 7.383.688

Boekwaarde per 31 december 7.108.697 454.881 1.654.413 791.863 10.009.854

Afschrijvingspercentage 0% - 20% 5% - 20% 10% - 33%
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1.13.2 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT FINANCIELE VASTE ACTIVA

Deelnemingen Vorderingen
in groepsmaat- op groeps- Andere Overige Totaal

schappijen maatschappijen Deelnemingen vorderingen
€ € € € €

Boekwaarde per 1 januari 0 0 60.770 50.642 111.412
Resultaat deelnemingen 0 0 0 579 579
Verstrekte leningen 0 200.000 0 0 200.000
(Te ontvangen) aflossingen leningen 0 -10.000 0 -12.000 -22.000

Boekwaarde per 31 december 0 190.000 60.770 39.221 289.991
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1.14 Overzicht langlopende schulden ultimo 2020 (enkelvoudig)

Leninggever Datum Hoofdsom
Totale 

looptijd
Soort lening

Werke-
lijke 
rente

Einde 
rentevast
periode

Rest-
schuld 31 
december 

2019

Nieuwe 
leningen 
in 2020

Aflossing 
in 2020

Rest-
schuld 31 
december 

2020

Rest-
schuld over 

5 jaar

Resterende 
looptijd in 
jaren eind 

2020

Aflossings-
wijze

Aflossing 
2021

Gestelde 
zeker- 
heden

€ % € € € € € €
Schulden aan kredietinstellingen
ING Bank 1-jul-00 1.089.073 30 jaar bancair 1,80% 30-jun-24 390.251 0 36.302 353.949 172.439 10 kwartaal 36.302 borging
ING Bank 1-sep-06 500.000 15 jaar bancair 1,80% 30-nov-21 62.750 0 33.000 29.750 0 1 kwartaal 29.750 borging
ING Bank 27-dec-05 1.100.000 30 jaar bancair 1,50% 31-okt-24 586.200 0 36.700 549.500 366.000 15 kwartaal 36.700 borging
BNG Bank 15-mei-03 2.100.000 20 jaar bancair 4,47% n.v.t. 315.000 0 105.000 210.000 0 3 jaar 105.000 borging
BNG Bank 15-mei-03 4.700.000 40 jaar bancair 2,49% 29-dec-22 2.702.500 0 117.500 2.585.000 1.997.500 23 jaar 117.500 borging
BNG Bank 1-apr-10 1.800.000 30 jaar bancair 1,25% 31-mrt-30 1.230.000 0 60.000 1.170.000 870.000 20 kwartaal 60.000 borging
NWB Bank 1-apr-10 1.800.000 30 jaar bancair 3,76% 1-apr-20 1.260.000 0 60.000 1.200.000 900.000 20 jaar 60.000 borging
NWB Bank 7-sep-10 1.050.000 16 jaar bancair 2,78% 6-sep-20 459.375 0 65.625 393.750 65.625 6 jaar 65.625 borging

7.006.076 0 514.127 6.491.949 4.371.564 510.877

Overige langlopende schulden
St. De Brug 22-dec-16 200.000 5 jaar achtergesteld 2,50% n.v.t. 200.000 0 0 200.000 0 1 einde looptijd 0 geen
St. Vrienden van De Hoop 1-okt-19 1.000.000 n.v.t. achtergesteld 2,50% n.v.t. 1.000.000 0 0 1.000.000 n.v.t. geen 0 geen
St. Zekerheden WVJG 15-okt-20 350.000 4 jaar onderhands 2,50% n.v.t. 0 350.000 0 350.000 4 maand 29.167 geen

1.200.000 350.000 0 1.550.000 0 29.167

Disagio m.b.t. schulden aan kredietinstellingen -1.171 0 -1171 0 0

Totaal 8.204.905 350.000 512.956 8.041.949 4.371.564 540.044
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1.15 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2020

BATEN

13. Opbrengsten zorgprestaties, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Opbrengsten zorgverzekeringswet 20.961.742 19.393.485
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wlz-zorg 158.629 64.645
Opbrengsten Ministerie van Veiligheid en Justitie 1.382.060 2.006.460
Zorg-gerelateerde corona-compensatie 2.386.475 0
Opbrengsten Jeugdwet 4.463.546 4.305.099
Opbrengsten WMO 5.210.345 3.938.976
Overige zorgprestaties 17.081 18.551

Totaal 34.579.878 29.727.216

Toelichting:
De opbrengsten ZVW en WMO zijn toegenomen door verruiming van contractafspraken met zorgverzekeraars en regiogemeenten.

In bovenstaande opbrengsten is in totaliteit € 2.387.000 aan corona-compensatie opgenomen. Deze compensatie betreft in grote 
lijnen de volgende zorgdomeinen:
 - Zorgverzekeringswet 1.449.000
 - Forensische zorg 714.000
 - Sociaal domein 224.000

Er bestaat nog geen volledige overeenstemming over de hoogte van de corona-compensatie 2020. De in de opbrengsten verwerkte 
corona-compensatie is daarom gebaseerd op berekeningen. Daarbij is rekening gehouden met de berekende omzetderving 
(verminderd met minderkosten), de extra gemaakte (corona)kosten, toepasselijke wet- en regelgeving voor de compensatie 
daarvan en (voorlopige) afspraken met zorgfinanciers over de compensatie. Het kan zijn dat de corona-compensatie hoger of lager
wordt vastgesteld dan waarmee in deze jaarrekening rekening is gehouden. Deze verschillen zullen verwerkt worden in de 
jaarrekening 2021. Verwacht wordt dat het afrekeningsverschil op totaalniveau beperkt zal zijn.

14. Subsidies

De specificatie is als volgt: 2020 2019
€ €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS 319.316 110.047
Beschikbaarheidsbijdragen Opleidingen 549.529 300.096
Subsidies vanwege Provincies en gemeenten:
Subsidies gemeente Dordrecht - maatschappelijke opvang 455.836 66.064
Subsidie gemeente Zuidplas - maatschappelijke opvang 112.000 0
Subsidie zorgbonus 964.800 0
Overige subsidies 81.251 42.566

Totaal 2.482.732 518.773

Toelichting:
De VWS-subsidie betreft een project dat in de loop van 2019 is opgestart en in 2020 voor het hele jaar in de cijfers zit. De
beschikbaarheidsbijdrage opleidingen is gestegen door de toename van het aantal gesubsidieerde opleidingsplaatsen.
De toename van de subsidies van de gemeente Dordrecht en de subsidie van gemeente Zuidplas betreft voornamelijk eenmalige 
subsidies als bijdrage in de opstart van nieuwe Huizen van Hoop.
Het bedrag voor de subsidie zorgbonus is bepaald op basis van de ingediende subsidieaanvraag en de voorlopige toekenning 
daarop en aangepast tot het niveau van de uitbetaalde subsidiabele zorgbonussen en de belastingheffing daarover. De zorgbonussen
zijn uitbetaald in 2021. De subsidie is nog niet vastgesteld. Op basis van de overwegingen bij de toekenning van de zorgbonussen 
en de subsidieaanvraag daarvoor, worden geen bijzondere afrekeningsverschillen verwacht. Het bedrag aan uitbetaalde bonussen, 
inclusief de belastingheffing daarover bedraagt € 964.800 en is verwerkt onder de personeelskosten.
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1.15 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2020

BATEN

15. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt : 2020 2019
€ €

Overige dienstverlening:
Overige dienstverlening 707.590 5.733.905
Overige subsidies:
Giften, bijdragen e.d. 1.186.274 996.889
Overige opbrengsten:
Verhuuropbrengsten 311.563 319.616
Overige opbrengsten 201.861 287.854

Totaal 2.407.288 7.338.264

Toelichting:
De detachering van personeel aan Stichting Terwille is m.i.v. 2020 gestopt, hierdoor zijn de opbrengsten uit overige dienstverlening 
afgenomen.

LASTEN

16. Personeelskosten

De specificatie is als volgt : 2020 2019
€ €

Lonen en salarissen 20.836.184 21.050.529
Sociale lasten 3.333.896 3.259.666
Pensioenpremie 1.715.093 1.743.134
Andere personeelskosten:
Zorgbonus personeel in loondienst (inclusief eindheffing) 964.800 0
Overige personeelskosten 1.015.352 950.539
Ontvangen ziekengeld -341.302 -347.947
Sub-totaal 27.524.023 26.655.921
Personeel niet in loondienst 3.184.127 3.292.023

Totaal personeelskosten 30.708.150 29.947.944

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden, exclusief stagiaires 393 415

17. Afschrijvingen op materiële vaste activa

De specificatie is als volgt : 2020 2019
€ €

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa 740.223 569.666

Resultaat verkoop materiële vaste activa 14.236 -4.068

Totaal afschrijvingen 754.459 565.598
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1.15 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2020

LASTEN

19. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt : 2020 2019
€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 1.048.222 1.053.775
Algemene kosten 2.586.268 2.017.912
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 496.607 402.914

Onderhoud en energiekosten:
- Onderhoud 521.676 419.126
- Energie 592.984 576.905
Subtotaal 1.114.660 996.031

Huur en leasing 2.485.797 1.951.113
Dotaties en vrijval voorzieningen 101.902 186.803

Totaal bedrijfskosten 7.833.456 6.608.548

20. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt : 2020 2019
€ €

Rentebaten 3.658 9.342
Sub-totaal financiële baten 3.658 9.342

Rentelasten -212.120 -217.043
Resultaat deelnemingen 579 3.412
Sub-totaal financiële lasten -211.541 -213.631

Totaal financiële baten en lasten -207.883 -204.289
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1.16 VASTSTELLING EN GOEDKEURING

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De raad van bestuur van Stichting De Hoop heeft de jaarrekening 2020 opgemaakt en vastgesteld in de
vergadering van 26 mei 2021.

De raad van toezicht van de Stichting De Hoop heeft de jaarrekening 2020 goedgekeurd in de vergadering 
van 26 mei 2021.

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.
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Ondertekening door bestuurders en toezichthouders

leden Raad van Bestuur leden Raad van Toezicht

w.g. w.g.
J. de Gruijter C. Kleingeld
voorzitter voorzitter

w.g. w.g.
I. Blom B. Gort
lid lid

w.g. w.g.
H.J.H. Kuijpers J. den Heijer
lid lid

w.g.
L. Malschaert
lid

w.g.
H. de Ruiter
lid
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Stichting De Hoop

2  OVERIGE GEGEVENS

2.1 Statutaire regeling resultaatbestemming

In de statuten is niets bepaald ten aanzien van de resultaatbestemming.

2.2 Nevenvestigingen

Stichting De Hoop heeft nevenvestigingen in Vlissingen, Rotterdam, Amersfoort, Houten, Veenendaal,
Gorinchem en Zuidplas.

2.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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 Nr. 881 
Aan de raad van toezicht en de raad van bestuur van  
Stichting De Hoop 
 
 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 

A. Verklaring over de in de jaarverslaggeving opgenomen jaarrekening 2020 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting De Hoop te Dordrecht gecontroleerd.  
 
Naar ons oordeel geeft de in de jaarverslaggeving opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 
en de samenstelling van het vermogen van Stichting De Hoop op 31 december 2020 en van het resultaat over 
2020 in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi (RvW). 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
1. de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2020; 
2. de geconsolideerde en enkelvoudige resultatenrekening over 2020; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en de Regeling Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2020 vallen. Onze 
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de 
controle van de jaarrekening’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting De Hoop zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van 
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).  
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 
 
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 
In overeenstemming met de Regeling Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, 
bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit 
betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij 
andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 
 

B. Verklaring over de in de jaarverslaggeving opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat de jaarverslaggeving andere informatie, die 
bestaat uit: 

• de overige gegevens; 

• de bijlage corona-compensatie 2020. 

• de bijlage verantwoording subsidies gemeente Dordrecht. 
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 

• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  

• alle informatie bevat die op grond van de RvW is vereist. 
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit 
de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de RvW en de Nederlandse Standaard 720. 
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
 
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder de bijlage 
coronacompensatie 2020 en de overige gegevens in overeenstemming met de RvW. 
 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening 
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de RvW. In dit kader is de raad van bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige 
interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te 
maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet de raad van bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet de raad van 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad van bestuur het 
voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 
realistische alternatief is. De raad van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede 
twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 
jaarrekening. 
 
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslag-
geving van de organisatie. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk 
is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die 
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van 
onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, de Regeling 
Controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.  
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Onze controle bestond onder andere uit: 
 

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat 
als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controle-
werkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij 
fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne 
beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
organisatie; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 
evalueren van de redelijkheid van schattingen door de raad van bestuur en de toelichtingen die daarover in 
de jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door de raad van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar activiteiten in 
continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn 
wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen 
in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze 
conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een 
organisatie haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 

 
Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het 
toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de 
uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel 
van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd 
waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was. 
 
Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle 
en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele 
significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
 
 
Dordrecht, 26 mei 2021 
 
 
Verstegen accountants en adviseurs B.V., 
 
 
 
was getekend, 
A. Simons MSc RA 
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Stichting De Hoop

BIJLAGE CORONA-COMPENSATIE 2020

Zorgaanbieder
Statutaire naam zorgaanbieder
Plaatsnaam
KvK-nummer

Considerans

Bestuursreflectie

Aandeel van de coronacompensatie 2020 in de opbrengsten 2020

Wlz Zvw Wmo Jw Fz Overig Totaal
Continuïteitsbijdrage/omzetgarantie corona-compensatie -€                      1.086.544€        11.956€             78.607€             680.000€           -€                  1.857.107€        
Compensatie personele meerkosten corona -€                      234.150€           58.587€             120.674€           14.997€             -€                  428.408€           
Compensatie materiële meerkosten corona -€                      127.864€           13.946€             11.945€             18.812€             -€                  172.567€           
Corona-compensatie uit hoofde van NOW* -€                      -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  
Overige corona-compensatie -€                      -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  -€                  
Totaal toegekende corona-compensatie -€                     1.448.558€       84.489€            211.226€          713.809€          -€                  2.458.082€       

AF: nog niet in de jaarrekening 2020 verwerkte corona-compensatie 
2020**

-€                  15.534€             56.073€             -€                  -€                  71.607€             

Totaal in de jaarrekening 2020 verantwoorde corona-compensatie 2020 -€                     1.448.558€       68.955€            155.153€          713.809€          -€                  2.386.475€       

Opbrengsten, inclusief corona-compensatie:
- jaarrekening 2020 158.629€              22.410.300€      5.279.300€        4.618.699€        2.095.869€        17.081€             34.579.878€      
- begroting 2020 -€                      21.066.200€      5.281.000€        5.164.000€        2.125.000€        14.200€             33.650.400€      
- jaarrekening 2019 64.645€                19.393.485€      3.938.976€        4.305.099€        2.006.460€        18.551€             29.727.216€      

Aandeel totaal in de jaarrekening verantwoorde corona-compensatie 
2020 in opbrengsten 2020

0,00% 6,46% 1,31% 3,36% 34,06% 0,00% 6,90%

*Toelichting bij samenloop van NOW met corona-compensatieregelingen voor de zorgsector

**Toelichting bij niet in de jaarrekening 2020 verwerkte corona-compensatie 2020

Analyse van de impact van de corona-compensatie op de resultaatontwikkeling 2020

Ontwikkeling gerapporteerde resultaatratio
jaarrekening 

2020
begroting 2020 jaarrekening 

2019
Resultaat boekjaar -34.050€           500.000€           257.874€           
Resultaatratio (resultaat boekjaar/ opbrengsten 2020) -0,10% 1,49% 0,87%
Mutatie resultaatratio jaarrekening 2020 t.o.v. begroting 2020 en jaarrekening 2019 n.v.t. -1,58% -0,97%
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In 2020 is door de uitbraak van het coronavirus (Covid-19) voor veel zorgaanbieders een crisissituatie ontstaan. Zorgaanbieders hebben zich ingespannen om de zorg te continueren, waarbij de negatieve 
financiële gevolgen worden gecompenseerd door de zorgfinanciers. Reguliere registratie-, declaratie- en verantwoordingsprocessen konden daarbij niet altijd worden toegepast en gehandhaafd. 
Gedurende het jaar hebben zorgaanbieders en zorgfinanciers daarom de dialoog gevoerd over de impact van de coronacrisis en de hoogte van de compensatie. Deze bijlage bij de jaarrekening 2020 
voorziet in de behoefte van zorgaanbieders en zorgfinanciers om domeinoverstijgend inzichtelijk te maken en te bevestigen dat de corona-schade en corona-compensatie evenwichtig zijn.

Het coronavirus heeft ook binnen De Hoop een fors effect gehad. Er zijn extra kosten gemaakt, er is sprake van extra uitval van personeel en de omzet is lager door vraaguitval als gevolg van Corona. 
De extra kosten betreffen met name aanpassingen in gebouwen, beschermende maatregelen, faciliteiten voor thuiswerken en extra inzet van personeel.
Het verlies aan omzet heeft diverse oorzaken. Het gaat in 2020 onder andere om cliënten die door onzekerheid hebben afgezien van een geplande opname waardoor de bezetting in de klinieken lager is 
geweest. Verder is het aantal no shows op poliklinieken flink toegenomen en is de indruk dat sommige cliënten hun hulpvraag hebben uitgesteld. Ook is de omzet lager door uitval van personeel en door 
verlies van behandeltijd bij de omschakeling van werken op een polikliniek naar thuiswerken. Verder is er sprake van een veel lager aantal aanmeldingen van Jusititie-cliënten, waarschijnlijk als direct 
gevolg van het feit dat er door Corona veel minder gerechtelijke uitspraken zijn gedaan.
Gelijk na het uitbreken van het virus zijn maatregelen getroffen om de negatieve effecten zoveel mogelijk te beperken. Het betreft onder andere aanpassingen in gebouwen en zoveel als mogelijk 
thuiswerken. Er zijn geen verblijfslocaties structureel gesloten om de zorg zoveel mogelijk door te kunnen laten gaan. 
In de eerste maanden van 2021 is het effect van het coronavirus nog steeds nadrukkelijk aanwezig. Binnen De Hoop heeft de derde golf meer direct effect dan de eerste en de tweede golf. Dit uit zich in 
een hoger aantal medewerkers dat door Corona is getroffen en in kleinschalige Corona-besmettingen in de verblijfslocaties die er tijdens de eerste en tweede golf niet zijn geweest. Dat heeft als gevolg 
gehad dat één groep binnen de klinieken tijdelijk is gesloten en dat er op andere groepen sprake is geweest van isolatiemaatregelen in combinatie met een tijdelijke opnamestop. Ook op de poliklinieken is 
er sprake van omzetverlies in de derde golf doordat medewerkers en cliënten door Corona zijn getroffen.

N.v.t.

De niet in de jaarrekening verwerkte corona-compensatie betreft de meerkosten. Voor de berekening van de meerkosten is door De Hoop de regeling van de Zvw gevolgd. De Fz sluit hierbij (grotendeels) 
aan. Ook aan de financiers binnen de Wmo en Jw zijn de meerkosten volgens de Zvw-regeling in rekening gebracht. Er zijn regio's/gemeenten binnen de Wmo en Jw die hebben aangegeven dat ze zich 
niet gehouden voelen aan deze regeling en dat ze in principe andere methodieken hanteren. Om die reden is voorzichtigheidshalve een deel van de gedeclareerde meerkosten niet in de jaarrekening 
verwerkt.
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Stichting De Hoop

BIJLAGE CORONA-COMPENSATIE 2020

Toelichting op het verloop van het resultaat/ de resultaatratio

Ondertekening en waarmerking

Waarmerk accountant ter identificatie
Plaats en datum

WG WG
Naam en ondertekening bestuurder 1 J. de Gruijter

WG
Naam en ondertekening bestuurder 2 I. Blom

WG
Naam en ondertekening bestuurder 3 H.J.H. Kuijpers
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Ondertekening door het bestuur
Dordrecht, 26 mei 2021

Deze bijlage "Corona-compensatie 2020" bij de jaarrekening 2020 is naar waarheid, volledig en in overeenstemming met de administratie van de organisatie opgesteld. De organisatie heeft zich, naar 
beste weten van het bestuur, niet bevoordeeld door een te hoge compensatie van corona-schade.

Het coronavirus heeft een groot effect gehad op het resultaat 2020 van Stichting De Hoop. De regelingen voor meerkosten en omzetcompensatie in de diverse sectoren zijn nodig om het door Corona 
ontstane verlies aan te vullen tot bijna een nulrestultaat.

Marjan van de Graaf
VAA
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BIJLAGE VERANTWOORDING SUBSIDIES GEMEENTE DORDRECHT

Verantwoording inzake regionale herstelacademie (zaaknr 2019-0022409) ad € 338.853

Van de beschikbaar gestelde subsidie is een bedrag van € 3.710 in de jaarrekening 2019 en € 197.779 in 
de jaarrekening 2020 verwerkt, in totaal € 201.489:

begroting realisatie
Personeel niet in loondienst 238.190 139.735
Huisvestingskosten 45.549 20.208
Algemene kosten 55.114 41.546

338.853 201.489
Af: toegekende subsidie 2019 en 2020 338.853

Resteert 137.364

Door de gemeente is aangegeven dat een bedrag ad € 109.800 besteed kan worden in 2021.

De besteding van de subsidie van de gemeente Dordrecht (herstelacademie, zaaknummer 2019-0022409)
is akkoord bevonden.

Verantwoording inzake cohortvoorziening (zaaknr 2020-0170673) ad € 250.000

De beschikbaar gestelde subsidie ad € 250.000 is geheel verwerkt in de jaarrekening 2020:
realisatie

Kosten projectmanagement en advies brandpreventie 10.638
Grondwerk 31.578
Plaatsings- en aansluitkosten 59.948
Leges gemeente 6.508
Huurkosten portocabins 150.457
Kosten onderhoud en sloten 9.769
Opbrengsten uit verhuur en WMO -12.455

256.443
Af: toegekende subsidie 2020 250.000

Tekort -6.443

De besteding van de subsidie van de gemeente Dordrecht (cohortvoorziening, zaaknummer 2020-0170673)
is akkoord bevonden.
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