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e, accountants

2130 AE Hoofddorp

Aan het bestuur van Stichting Zebra-Zorg
te Vogelenzang.
SAMENSTELUNGSVERKLARDNG VAN DE ACCOUNTANT
De jaarrekening 2019 van Stichting Zebra-Zorg. opgenomen in dit rapport. is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per
31 december 2019 en de resultatenrekening over 2019 met de daarbij horende toelichting. In
deze toelichtingen is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht. waaronder de
voor accountants geldende Standaard 4410. "Samenstellingsopdrachten - . Op grond van deze
standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van
de jaarrekening in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor zorginstellingen (RJ 655) VVij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve
verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat
u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden. in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving. dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling
dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden
hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Zebra-Zorg. Wij hebben geen controle- of
beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of
een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants
(VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij
de opdracht professioneel. vakbekwaam en zorgvuldig. integer en objectief hebben uitgevoerd
en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.
Hoofddorp. 4 juni 2020
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Jaarverslag 2019 Stichting Zebra-Zorg te Vogelenzang

Bestuursverslag over 2019
Stichting Zebra-Zorg biedt zinvolle dagbesteding en gespecialiseerde individuele- en groepsbegeleiding
op een zorgboerderij in een landelijke omgeving. Er is sprake van een levendige uitwisseling met dorpsgenoten en een intensieve samenwerking met lokale ondernemers en maatschappelijke organisaties.
Kinderen, jongeren en volwassenen met uiteenlopende ondersteuningsvragen zijn 1-6 dagen per week
welkom om deel te nemen en bij te dragen aan een gevarieerd boerderijprogramma.
Op de Zebra-Zorgboerderij verbinden we kinderen, jongeren en volwassenen (weer) met de natuur. Dat
doen we in volle overtuiging op een prachtige locatie en met hulp van onze boerderijdieren. In onze professionele begeleiding, coaching en trainingen staan dieren in veel gevallen centraal. Hun unieke, eenvoudige, woordeloze en vooral oordeel loze bijdrage blijkt keer op keer van grote waarde.
Een team van vaste beroepskrachten (5,6 FTE) werkt nauw samen met betrokken vrijwilligers, stagiaires,
oproepkrachten en vakspecialisten. Een muziektherapeut, een logopedist, orthopedagogen, kunstzinnig
begeleiders en paardencoaches worden op basis van een vast uurtarief bekostigd vanuit ontvangen zorggelden. Voor onze medewerkers zijn de bepalingen van de CAO Gehandicaptenzorg van toepassing.
De verplichte pensioenregeling is ondergebracht bij PFZW.
De contractafspraken met de gemeente Haarlem en omstreken zorgden voor een stabiele inkomstenstroom vanuit de Jeugdwet (JW), naast de inkomsten vanuit de Wet Langdurige Zorg (WL2) en maatwerkvoorzieningen met overige gemeenten en partijen. In 2019 zijn de inkomsten uit Individuele Begeleiding
(IB) sterk gestegen. In de begroting 2019 werd gesteld dat inkomsten uit Wil zorgen voor 2/3 van de
totale zorginkomsten. Nu zien wij in 2019 dat de verdeling circa 53% WLZ is en circa 45% JW. Inkomsten uit
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn circa 2 procent.
Begin juni 2019 werden wij onaangenaam verrast door een verwoestende storm. De schade aan het
terrein en de opstallen was enorm. Dankzij de hartverwarmende steun vanuit de directe omgeving en een
succesvolle crowdfunding campagne kon ook alle niet verzekerde schade vóór het einde van de zomervakantie worden hersteld. Naast veel emoties en schrik bracht deze gebeurtenis een nadelig financieel
gevolg voor ons op van €10.700.
Met de verhuurder, "Landgoed Vogelenzang Natuurschoon BV", heeft Zebra-Zorg de pacht tot
31 december 2028 kunnen verlengen.
Naast bovenstaande toelichting verwijzen wij graag naar de heldere aanvullingen bij de diverse onderdelen van deze jaarcijfers, waarvoor wij veel dank verschuldigd zijn aan Dhr. Ype van der Meer.
Vogelenzang , 27 mei 2020
Met hartelijke groet,
Jacqueline Nijssen, 1

John va Oossanen,

Algemeen Directey err Bet eerder,

Finan iën & Kwaliteit.
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Balans per 31-12-2019
31-12-2019
(bedragen x € 1)

31-12-2018
(bedragen x € 1)

209.321

176.019

02 Vlottende activa

85.987

48.299

03 Liquide middelen

98.171

148.574

393.479

372.892

Activa

01 Vaste activa

Passiva
Eigen vermogen
04 Kapitaal

136.331

05 Bestemmingsfonds

199.518

111.430
335.849

06 Kortlopende schulden

209.292

320.722

57.630

52.170

393.479

372.892
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Resultatenrekening
31-12-2019 Begroting 2019

31-12-2018

(bedragen x €1) (bedragen x € 1)

(bedragen x €1)

Baten
08 Baten uit activiteiten
09 Baten uit fondsenwerving
Totaal baten

481.503

366.150

42.263

6.200

80.137

523.766

372.350

470.916

390.779

Lasten
10 Personeelskosten

292.102

250.669

239.743

11 Personeel niet in loondienst

42.836

13.109

15.948

12 Kosten dieren

20.781

13.400

13.849

13 Huisvestingskosten

89.135

53.832

47.775
1.513

14 Onderhoud installaties en fruitbomen

2.039

1.750

15 Verkoopkosten

5.916

3.113

2.655

36.983

30.410

30.735

16 Algemene kosten
17 Afschrijving materiële vaste activa

Som bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
18 Financiële baten en lasten
Resultaat boekjaar

18.156

0

15.154

507.948

366.283

367.372

15.818

6.067

103.544

-691

-600

-524

15.127

5.467

103.020

Resultaat en resultaatsbestemming
Resultaat boekjaar

15.127

Toevoeging kapitaal

24.901

Onttrekking aan bestemmingsfonds

-9.774
15.127
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Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de richtlijn RJ 655 voor zorginstellingen.
Activa en passiva worden, voor zover niet anders is vermeld, gewaardeerd tegen de nominale
waarde. Vermogen en resultaat zijn, tenzij anders vermeld, bepaald op basis van historische prijzen.
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Zebra-Zorg, statutair gevestigd Vogelenzangseweg 240,
2114 CH Vogelenzang, bestaan voornamelijk uit het bieden van zorg aan kinderen en mensen met
een beperking.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Vaste activa
De boerderij wordt gepacht. Op het terrein van de boerderij staat een gemeenschapsruimte. In 2019
is het natuurlokaal geopend. Beide gebouwen zijn geheel gefinancierd door giften. In het geval dat
de pachtovereenkomst niet wordt verlengd, wordt er geen vergoeding betaald voor de investeringen,
die de Stichting Zebra-Zorg heeft gedaan. De pachtovereenkomst is in 2018 verlengd tot 31-12-2028.
In de toelichting op de balans is een verloopoverzicht van de materiële vaste activa opgenomen.
Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten
of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruikersduur. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op
balansdatum worden verwacht.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden opgenomen onder aftrek van de noodzakelijke voorzieningen voor het
risico van oninbaarheid.
CAO verplichtingen:
Bij de Stichting Zebrazorg is de CAO gehandicaptenzorg van toepassing. De rechten van het
personeel op toekomstige verplichtingen van Zebrazorg, zoals de kosten voor het persoonlijk
levensfasebudget zijn berekend en opgenomen onder de kortlopende schulden.

Grondslagen voor de resultaatsbepaling:
Algemeen:
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties voor verrichte diensten en ontvangen giften en donaties enerzijds en de lasten anderzijds.
Baten en lasten worden verantwoord in het jaar waaraan de geleverde prestaties zijn toe te rekenen.
Verplichtingen en mogelijke verliezen, die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar,
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Baten activiteiten:
Onder de netto omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar verleende diensten.
Fondsenwerving:
De donaties en giften bestaan uit gelabelde en vrij te besteden giften. De gelabelde giften zijn
bestemd voor benoemde projecten en worden ondergebracht in het bestemmingsfonds.
De jaarlijkse afschrijvingen van deze projecten worden jaarlijks in mindering gebracht
op het bestemmingsfonds.
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Jaarversag 2019 Stkiritng Zebra-Zorg te Vog&enzang
Op 4 juni 2019 werd Zebra-Zorg getroffen door een hevige storm. Hierbij werd grote schade toegebracht
aan het natuurlokaal, dierenverblijven en terreinvoorzieningen. Deze schade was niet verhaalbaar op de
verzekering. Daarom is hiervoor een crowdfundingsactie gestart. Alle giften zijn besteed aan de herstelwerkzaamheden.
De vrije donaties en giften worden besteed voor activiteiten van de groep deelnemers en de
verzorging van de dieren.
Alle giften, zonder aftrek van kosten, komen geheel ten goede aan de bestemming waarvoor deze
zijn gedoneerd.
Financiële baten en lasten:
De rentebaten hebben betrekking op de over de verslagperiode ontvangen rente.
De kosten hebben betrekking op de betaalde bankkosten over het boekjaar.
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Kasstroomoverzicht
Kasstroom uit operationele activiteiten
2019

2018

(bedragen x €1)

(bedragen x €1)

15.127

103.020

-51.458

-69.900

18.156

15.155

0

-34.528

-37.688

11.357

5.460

34.417

Kasstroom uit operationele activiteiten

-S0.403

59.521

Stand geldmiddelen per 1 januari

148.574

89.053

98.171

148.574

-50.403

59.521

Resultaat
Aanpassing voor:
- investeringen materiële vaste activa
- afschrijving materiële vaste activa
- Voorzieningen
- Vorderingen
- Kortlopende schulden

Stand geldmiddelen per 31 december
Mutatie geldmiddelen

Toelichting
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
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Toelichting op de balans
01 Vaste activa
Vaste activa

31-12-2019

31-12-2018

(bedragen x € 1)

(bedragen x C 1)
176.019

209.321

Toelichting
De post vaste activa kan als volgt worden weergegeven.
Totaal Gebouwen Verbouwingen Inventaris
Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 01-01-2019

255.358

207.633

47.725

0

79.339

74.566

4.773

0

176.019

133.067

42.952

0

8.593

Mutaties 2019
Investeringen

51.458

42.865

0

afschrijvingen

18.156

12.525

4.772

859

Totaal mutaties 2019

25.568

30.340

-4.772

7.734

306.816

250.498

47.725

8.593

97.495

87.091

9.545

859

209.321

163.407

38.180

7.734

5%

10%

10°/,

Waarde per 31-12-2019
Aanschafwaarde
cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31-12-2019
Afschrijvingspercentage per jaar

31-12-2019

31-12-2018

(bedragen x € 1)

(bedragen x € 1)

Debiteuren

74.823

46.859

Overlopende activa

11.164

1.440

85.987

48.299

02 Vlottende activa

Toelichting
In 2019 heeft er een stijging van de omzet van 23% plaats gevonden. Deze stijging wordt vooral
veroorzaakt door een toename van de dagbesteding in het kader van de jeugdwet. Ondanks een gericht
debiteurenbeleid is het debiteurensaldo, in verhouding tot het percentage van de omzet, toegenomen.
De post overlopende activa hebben betrekking op vooruitbetaalde kosten 2020.
03 Liquide middelen
Kas
Tegoeden bij Rabobank

420

142

97.751

148.432

98.171

148.574

Jaarversag 2019 Stichthig Zebra-Zorg te \log&enang
04 Eigen vermogen
resultaat31-12-2019 bestemming

31-12-2018

Kapitaal

136.331

24.901

Bestemmingsfonds

199.518

-9.774

111.430
209.292

335.849

15.127

320.722

05 Bestemmingsfonds
199.518

Saldo per 31-12-2018
Dit saldo kan als volgt worden gespecificeerd:

209.292

Saldo begin boekjaar 2019

11.900

Gelabelde giften 2019

-4.664

Exploitatiedeel gelabelde giften

-17.010

Afschrijving 2019 gelabelde activa

199.518
Toelichting
Het saldo van het bestemmingsfonds is bestemd voor geoormerkte investeringen. De ontvangen
gelabelde giften voor deze investeringen zijn hierin opgenomen. Dit bedrag wordt jaarlijks verminderd
met de afschrijvingen van investeringen, die zijn verkregen uit de gelabelde giften.
Het exploitatiedeel bestaat uit de aanschaf van een therapiepaard en een aantal eenmalige exploitatiekosten
die verband houden met het natuurlokaal en het project natuureducatie.
31-12-2019

31-12-2018

(bedragen x C 1)

(bedragen x C 1)

06 Kortlopende schulden:
De kortlopende schulden bestaan uit:
9.281

8.513

14.184

11.173

Reservering vakantiegeld
Loonheffing
Pensioenpremie

2.181

1.972

Grondwerkzaamheden/parkeerterrein

7.000

11.975

Reservering PLB uren

12.777

9.564

Overig

12.207

8.973

57.630

52.170

Toelichting
De kortlopende schuld aan loonheffing heeft betrekking op de afdracht over de lonen van december 2019.
Als gevolg van de asfaltering van het parkeerterrein is wateroverlast ontstaan. In verband hiermee is in
2019 een besluit genomen de watwerafvoer te verbeteren.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen.
De boerderij wordt gepacht. De pachtovereenkomst is in 2018 verlengd tot 31-12-2028.
Jaarlijks wordt steeds per 1 juli de pacht geindexeerd.
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Toelichting op de resultatenrekening
Realisatie 2019
(bedragen x €1)

Begroting 2019
(bedragen x €1)

Realisatie 2018
(bedragen x € 1)

Baten
08 Opbrengsten uit activiteiten
Opbrengst gelden dagbesteding
Overige opbrengsten

465.789
15.714
481.503

378.461
12.318
390.779

361.350
4.800
366.150

Toelichting
De opbrengsten uit gelden dagbesteding kunnen als volgt worden verdeeld
Realisatie 2019
(bedragen x € 1)

Realisatie 2018
(bedragen x € 1)

235.806
220.365
9.618
465.789

254.183
121.232
3.046
378.461

Wet langdurig zieken
Jeugdwet
Wet maatschappelijke ondersteuning

Door een hogere bezetting van de deelnemers heeft de gerealiseerde omzet over 2019 een sterke stijging
laten zien. De hogere bezetting is vooral veroorzaakt door dagbesteding in het kader van de Jeugdwet.
De omzet voor individuele begeleiding, nam in vergelijking tot 2018, toe met € 30.584.
In 2019 zijn extra opbrengsten gegenereerd door de toename van het verhuren van de ruimte gedurende
de perioden dat er geen deelnemers zijn. De hogere inkomsten ten opzichte van 2018 bedragen € 3.470,- .
09 Baten uit fondsenwerving
Vrije donaties en giften
Donaties en giften voor gelabelde projecten

35.027
7.236
42.263

6.200
0
6.200

5.750
74.387
80.137

Toelichting
De vrije donaties en giften, onder andere verkregen uit het Steunfonds therapiedieren, worden besteed
voor activiteiten van de groep deelnemers en de verzorging van de dieren.
In verband met de stormschade van 4 juni 2019 is er een crowdfundingsactie gestart om een mogelijk bijdrage
te krijgen voor de grote schade, die door de storm is aangebracht. Tot grote dankbaarheid heeft deze crowdfundingsactie een bedrag opgebracht van € 23.172,- . Deze gelden zijn geheel besteed aan de herstelwerkzaamheden. De gelabelde giften worden besteed voor de doelen, waarvoor deze zijn verstrekt.
Er zijn geen kosten voor fondsenwerving. Hierdoor komen alle giften en donaties geheel ten goede aan
bovenvermelde doelen.

Lasten

Realisatie 2019
(bedragen x € 1)

10 Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Kosten pensioenpremie
Overige personeelskosten

221.722
42.206
15.237
12.937
292.102

Begroting 2019

Realisatie 2018

(bedragen x € 1)

(bedragen x €1)

183.313

188.539
38.521
14.269
9.340
250.669

29.630
13.595
13.205
239.743

Toelichting
Door een hogere bezetting van de deelnemers was het noodzakelijk extra personeel voor de groeps- en
individuele begeleiding in te zetten.
Tevens is er extra personeel ingezet voor een betere continuïteit van Zebra-Zorg en kwaliteitsverbetering.
11 Personeel niet in loondienst
Personeel individuele begeleiding
Schoonmaa kpersoneel

37.803
5.033
42.836

10.109
3.000
13.109

14.595
1.353
15.948

Toelichting
De individuele begeleiding wordt voor een groot deel verzorgd door zelfstandige extern deskundigen.
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Jaarverslag 2019 Stichting Zebra-Zorg te Vogelenzang

Realisatie 2019
12 Kosten dieren
Kosten voeding en verzorging dieren
Kosten veearts

(bedragen x €1)

Begroting 2019

Realisatie 2018

(bedragen x € 1)

(bedragen x € 1)
12.214

17.874

11.400

2.907

2.000

1.635

20.781

13.400

13.849

13 Huisvestingskosten
Energie, water en vuilafvoer
Pacht boerderij
Overige kosten huisvesting

8.225

8.712

8.837

41.244

41.620

40.631

39.666

3.500

-1.693

89.135

53.832

47.775

Toelichting
De bedrag voor de herstelwerkzaamheden voor de stormschade van 4 juni 2019 bedroeg C 33.764,- . Deze kosten
zijn verwerkt onder de post overige kosten huisvesting. Gesaldeerd met de opbrengsten van de
crowdfundigsactie bedroegen de extra kosten € 10.592,- .

14 Onderhoud installaties en fruitbomen
Onderhoud machines en installaties
Onderhoud fruitbomen

1.476

1.395

1.750

644

0

37

2.039

1.750

1.513

387

15 Verkoopkosten
Promotiekosten

174

650

Kosten website

436

363

634

Kosten keurmerk

495

800

1.669

4.811

1.300

-35

5.916

3.113

2.655

Kantoorkosten, kleine aanschaffingen en drukwerk

2.286

1.850

1.730

Heffingen en belastingen

1.066

760

740

Accountantskosten

6.550

4.000

4.202

Kosten salarisadministratie

3.022

3.000

2.936

Licentiekosten

3.597

4.120

4.765

Kosten software en onderhoud computers

1.149

815

138

11.954

8.200

7.779

Afboeking oninbare vorderingen

16 Algemene kosten

Programma deelnemers en voeding
Verzekeringen

3.139

3.900

3.651

Kosten telefoon/internet

2.694

2.415

2.084

Overig

1.526

1.350

2.710

36.983

30.410

30.735

12.525

0

10.382

4.772

0

4.772

859

0

0

18.156

0

15.154

17 Afschrijving op materiële vaste activa
Afschrijving gebouwen
Afschrijving verbouwingen
Afschrijving inventarissen

Toelichting:
Bij het opmaken van de jaarrekening over 2018 heeft er een aanpassing plaats gevonden in de registratie van
de materiele vaste activa en de verwerking van de posten gelabelde giften en afschrijvingen in het bestemmingsfonds. In de begroting over 2019 waren geen afschrijvingskosten opgenomen en zijn daar na niet aangepast.

Jaarverslag 2019 Stichting Zebra-Zorg te Vogelenzang

Realisatie 2019
(bedragen x €1)

Begroting 2019

Realisatie 2018

(bedragen x €1)

(bedragen x €1)

18 Financiële baten en lasten
6

0

6

-697

-600

-530

-691

-600

-524

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten: rente spaarrekening
Rentelasten en soortgelijke kosten: bankkosten

Bedrijfsresultaat
15.127

Resultaat

5.467 0

103.020

Resultaatbestemming
De gelabelde giften voor de geoormerkte investeringen worden in eerste instantie in de exploitatie
verwerkt en via de resultaatbestemming opgenomen in het bestemmingsfonds.
De afschrijvingen van deze investeringen worden in mindering gebracht op het bestemmingsfonds.

24.901

Toevoeging kapitaal
Toevoeging bestemmingsfonds

11.900

Onttrekking bestemmingsfonds

-21.674

Mutatie bestemmingsfonds

-9.774

Bedrijfsresultaat

15.127
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Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De raad van bestuur van de stichting Zebra-Zorg heeft de jaarrekening 2019 vastgesteld in de
vergadering van 4 maart 2020,
De raad van toezicht van de stichting Zebra-Zorg heeft de jaarrekening 2019 vastgesteld in de
vergadering van 6 maart 2020,
Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld als vermeld bij de resultaatsverdeling pag. 6
Gebeurtenissen na balansdatum
De uitbraak van het coronavirus gedurende de eerste maanden van 2020 heeft grote gevolgen op
de wereldwijde economie. De gevolgen van de uitbraak van het coronavirus worden aangemerkt
als gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per
balansdatum en zijn derhalve niet in de jaarrekening over 2019 verwerkt. Door de uitbraak van het
coronavirus en de ontstane coronacrisis zijn de resultaten voor Zebra-Zorg gedurende 2020
onzeker. Deze onzekerheid heeft zich met name voorgedaan vanaf medio maart. De verwachting is
dat de coronacrisis het resultaat van Zebra-Zorg over de rest van 2020 niet sterk negatief zal
beïnvloeden. Dit zal echter mede afhangen van de wijze waarop de uitbraak van het coronavirus kan
worden beheerst. Door de grote onzekerheid is het moeilijk om de verschillende scenario's in kaart
te brengen. Als gevolg is de verwachte impact van de uitbraak van het coronavirus op onze activiteiten
nog niet duidelijk.
Ondertekening bestuurders en toezichthouders
Bestuurders

Jacqueline Nijssen

John van Oossanen

Algemeen directeur en beheerder

Financiën en kwaliteit

Raad van Toezicht

Lia de Ridder

Anja Teeuwen

Voorzitter

secretaris

Folkert Winkel
Lid raad van bestuur
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