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Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Zonnewende te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van
u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van ba-
ten en lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting 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. Wij
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 zijn wij door het lezen van
de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van
Stichting Zonnewende.

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 van uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan
met de door u verstrekte gegevens.

Den Haag, 7 april 2021

Maas Accountants B.V.

G.J. Maas RA                                                          
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Algemeen

NAAM EN ZETEL

Statutaire naam:                                             Stichting Zonnewende
Statutaire zetel:                                               Amsterdam
Adres van de Stichting:                                  Herengracht 537, 1017 BV  Amsterdam
Datum van oprichting:                                   25 januari 1965
Inschrijfnummer Stichtingenregister:         41198174
Fiscaalnummer:                                              8053.36.886

STATUTAURE DOELSTELLING (ART. 2)
De Stichting heeft ten doel het verlenen van geldelijke steun aan of ten behoeve van
1. minderjarige kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
2. de gezinnen waartoe deze kinderen behoren
3. de individuele leden van deze gezinnen

Deze financiële steun zal er zoveel mogelijk op gericht moeten zijn om:
A. kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking in staat te stellen met vakantie te gaan
of buitenshuis te vertoeven
B. De gezinnen en/of individuele leden van gezinnen, waartoe de kinderen met een lichamelijke en/of
verstandelijke beperking behoren in staat te stellen met vakantie te gaan en/of de nodige rust te vinden

Bij de beslissing omtrent het verlenen of niet verlenen van financiële steun zal het bestuur geen
onderscheid mogen maken gegrond op godsdienstige gezindheid of levensbeschouwelijke opvatting van
de aanvrager.

SAMENSTELLING BESTUUR

Per 31 december 2020

Dhr. Drs. P.D. Eenshuistra, voorzitter 
Mevr. C.A. Visscher, secretaris
InsingerGilissen Philanthropy Trusts Estates B.V.*, penningmeester
Dhr. P. Erdhuizen, lid
Mevr. A.-M. Riemersma, lid

* Dhr. mr J.R. Everwijn, vertegenwoordigt InsingerGilissen Philanthropy Trusts Estates B.V.

FISCALE STATUS

De Stichting is sinds haar oprichting in 1965 werkzaam binnen het kader van het algemeen nut. De
Belastingdienst heeft de stichting per 1 januari 2008 gerangschikt als Algemeen nut beogende instelling
(ANBI), op fiscaalnummer 8053.36.886.
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Meerjarenoverzicht

31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2017 31-12-2016
x 1.000 € € € € €

ACTIVA

Vlottende activa
Vorderingen - 2 - 2 1
Effecten 2.666 2.572 2.179 2.418 2.330
Liquide middelen 14 44 169 48 140

Totaal activa 2.680 2.618 2.348 2.468 2.471

PASSIVA

Stichtingsvermogen 2.669 2.607 2.339 2.460 2.461
Kortlopende schulden 11 11 9 8 10

Totaal passiva 2.680 2.618 2.348 2.468 2.471

2020 2019 2018 2017 2016
x 1.000 € € € € €
Baten 144 362 (74) 106 140
Totaal van netto resultaat 62 268 (121) (1) 41
Stichtingsvermogen 2.669 2.607 2.339 2.460 2.461
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    BESTUURSVERSLAG 2020 

 

 

In de hele wereld en dus ook in Nederland heerste dit jaar een Covid-19 pandemie hetgeen in 

maart van dit verslagjaar zijn beslag heeft gekregen. Evengoed is het bestuur zesmaal bijeen 

gekomen, waarvan driemaal digitaal,  om de ontvangen verzoeken om een bijdrage te 

beoordelen, alsmede beleidsvoornemens te bespreken en hierover te besluiten. 

 

Er werden dit jaar slechts 64 aanvragen ontvangen waarvan 5 moesten worden afgewezen 

aangezien de aanvragen niet overeenkwamen met de doelstelling van de Stichting.  

Dit geringe aantal aanvragen is het gevolg van het in 2017  genomen besluit dat eens per twee 

jaar een aanvraag kan worden ingediend. Ook was het door de Lock down haast onmogelijk 

om naar een vakantiebestemming te gaan. Met de toekenning van 59 (vorig jaar 125) 

aanvragen was een bedrag van € 40.074 (2019 € 75.313) gemoeid. 

 

Het beleid inzake het verstrekken van de uitkeringen is vastgelegd in bestuursbesluiten en 

omvat verschillende criteria. Het uitkeringsbudget is voor de komende vijf jaar, 1 januari 

2020 t/m 31 december 2024, vastgesteld op € 90.000 per jaar.  

 

De uitkeringsschalen, gebaseerd op het netto inkomen per maand , worden per 1 januari 2020 

gewijzigd in schaal I tot € 1.340 en schaal II van € 1.341 tot € 1.520, schaal III komt te 

vervallen. 

 

De tegemoetkomingen worden per 1 januari 2020 gewijzigd in schaal I       schaal II 

                                     bijdrage zelfstandige vakantie                €  470         €  380 

                                     bijdrage gezinsvakantie 

                                     met 1 kind                                               €  670         €  540 

                                     met 2 kinderen                                        €  770         €  620 

                                     met 3 kinderen                                        €  870         €  700 

De eigen bijdrage wordt geschrapt. 

 

Door de pandemie is een overschot in het uitkeringsbudget ontstaan waardoor tegemoet kan 

worden gekomen aan twee aanvragen die niet binnen de reguliere aanvragen vallen doch wel 

passen binnen de statutaire doelstelling van de Stichting, t.w. 

--SKO De Haven te Amsterdam Noord, aanschaf nestschommel, € 3.000 

--Stichting Happy2Move, sportkleding € 9.485. 

 

Besloten werd het ontstane overschot 2020 in het bestedingsbudget door te schuiven naar het 

budget 2021, zodat er ruimte ontstaat voor bijzondere projecten. 

Dit besluit zal, voorzover het budget het toelaat, voor de komende jaren gelden. 

 

Hopelijk wordt 2021 een jaar waarin de pandemie zodanig onder controle is, dat men mede 

dankzij onze Stichting weer kan genieten van een onbezorgde vakantie.  

 

 

 

Graft, februari 2021                                                             mw. C.A. Visscher, secretaris 
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Terugblik 2020 Stichting Zonnewende 

InsingerGilissen adviseert op basis van de richtlijnen van het bestuur van de Stichting Zonnewende 

het vermogen overeenkomstig een duurzaam gebalanceerd beleggingsprofiel. Dit houdt in dat een 

optimaal rendement wordt nagestreefd bij een gemiddeld risico waarbij getracht wordt de reële 

waarde op lange termijn te waarborgen. 

 

Marktoverzicht 2020 

Het voorzichtige herstel dat de wereldeconomie eind 2019 vertoonde zette zich aanvankelijk voort in 

2020, ondersteund door een eerste handelsakkoord tussen de VS en China. De aandelenmarkten 

stegen in januari en februari door, waarbij de meeste Amerikaanse indices medio februari nieuwe 

hoogtepunten bereikten.  

De Chinese markt viel eind januari circa 10% terug onder invloed van het Coronavirus, maar 

herstelde daarna weer grotendeels. De verspreiding van het Coronavirus buiten China zorgde tegen 

het einde van het eerste kwartaal wereldwijd voor dermate omvangrijke lockdown-maatregelen dat 

een groot gedeelte van de wereldeconomie in april tot stilstand kwam. Dienstensectoren als horeca 

en toerisme stagneerden vrijwel geheel, terwijl veel industrieën, zij het in beperkte mate, konden 

doordraaien.  

De aandelenmarkten beleefden hierdoor wereldwijd een forse correctie, waarbij de MSCI All 

Countries wereldindex ruim 30% inleverde. Regionaal presteerden de Amerikaanse aandelenmarkt 

met haar grote technologiesector en de Zwitserse markt, gedomineerd door defensieve sectoren, het 

best. Binnen Europa behoorden Zuid-Europese markten als Spanje en Italië tot de achterblijvers. 

China stak met een verlies van minder dan 10% zeer gunstig af ten opzichte van de meeste 

opkomende markten. 

De Amerikaanse 10-jaars rente zakte in de eerste helft van het kwartaal voorzichtig weg van 1,9% 

naar 1,5%, maar viel eind februari/begin maart fors terug naar een nieuw historisch dieptepunt van 

rond de 0,5%. Ook de Duitse lange rente daalde tot een nieuw dieptepunt van rond de -0,8%, al was 

dat niet veel lager dan de bodem van september 2019. 

De aandelenmarkten vertoonden in het tweede kwartaal een krachtig herstel. De 

wereldaandelenindex (MSCI All Countries World) behaalde zelfs zijn hoogste kwartaalwinst van deze 

eeuw (+18,45% totaalrendement in lokale valuta).  De aandelenmarkten zetten het krachtige herstel 

voort in juli en augustus, maar corrigeerden in september. De wereldaandelenindex boekte, 

uitgedrukt in lokale valuta, winsten van 4% in juli en bijna 6% in augustus maar leverde in september 

weer bijna 3% in. De beste prestaties kwamen niet alleen van de grote Amerikaanse technologie-

aandelen maar ook van de opkomende landen, vooral China. 

In het laatste kwartaal van 2020 herstelde de wereldeconomie verder van de diepe inzinking in het 

voorjaar. Daarbij deed de industrie het veel beter dan de dienstensector. De aandelenmarkten 

veerden begin november weer krachtig op toen de hoge effectiviteit bekend werd van meerdere 

vaccins. De wereldaandelenindex eindigde het jaar op een recordniveau en boekte, uitgedrukt in 
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lokale valuta, een winst van bijna 13% over het laatste kwartaal (in euro’s uitgedrukt bleef de winst 

beperkt tot 10%).  

Oplopende inflatieverwachtingen deden de Amerikaanse 10-jaars rente licht stijgen in het vierde 

kwartaal, van rond de 0,7% tot bijna 1,0%. De Duitse lange rente zakte daarentegen nog iets verder 

weg in negatief gebied tot  -0,55%. 

 

De beleggingsportefeuille van Stichting Zonnewende liet over 2020 een netto resultaat zien van 

+5,51%.  

 
 
 



Jaarrekening
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Balans per 31 december 2020 
(na voorstel resultaatverdeling)

31 december 2020 31 december 2019
€ € € €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen 1 48 1.636

Effecten 2 2.665.600 2.571.866

Liquide middelen 3 14.396 44.445

2.680.044 2.617.947

PASSIVA

Stichtingsvermogen 4 

Algemene reserve 2.669.474 2.607.144

Kortlopende schulden 5 10.570 10.803

2.680.044 2.617.947
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Staat van baten en lasten over 2020 

2020 2019
€ € € €

Baten 6 
Koersresultaat beleggingen 7 123.646 348.494
Overige baten 8 66 -
Rente en dividenden 9 20.657 13.434

144.369 361.928

Lasten
Besteed aan doelstellingen 10 67.494 75.364
Directievoering 11 2.383 4.182
Kantoorkosten 12 11.947 13.925
Overige algemene kosten 13 215 401

Totaal van som der kosten 82.039 93.872

Totaal van netto resultaat 62.330 268.056

Resultaatbestemming
Bestemmingsreserve beschikbaar voor giften (67.494) (75.364)
Algemene reserve 129.824 343.420

62.330 268.056
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2020 2019
€ € € €

Kasstroomoverzicht over 2020 

Totaal van kasstroom uit operationele
activiteiten
Resultaat boekjaar 62.330 268.056

Verandering in werkkapitaal
Kortlopende vorderingen 1.588 (1.400)
Afname (toename) van effecten 2  (93.734) (392.683)
Toename (afname) van overige schul-
den

5  
(233) 1.881

(92.379) (392.202)

Totaal van kasstroom uit operationele
activiteiten (30.049) (124.146)

Totaal van toename (afname) van
geldmiddelen (30.049) (124.146)

Verloop van toename (afname) van geldmiddelen
Geldmiddelen aan het begin van de peri-
ode 44.445 168.591
Toename (afname) van geldmiddelen (30.049) (124.146)

Geldmiddelen aan het einde van de peri-
ode 14.396 44.445
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Zonnewende is feitelijk en statutair gevestigd op Herengracht 537, 1017 BV te Amsterdam en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41198174.

ALGEMENE TOELICHTING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde
grondslagen voor financële verslaggeving. Voor de verslaggeving van de stichting worden de Richtlijnen
van de jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 640 voor organisaties-zonder-winststreven gevolgd.

GRONDSLAGEN

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte
voorzieningen voor oninbaarheid.

Kortlopende effecten
Effecten worden gewaardeerd op beurswaarde per balansdatum. Alle wijzigingen in de waarde van de
effectenportefeuille worden rechtstreeks ten gunste of ten laste van het resultaat gebracht. Het
gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaat op effecten wordt in de resultaatverdeling ten gunste
of ten laste van de Algemene reserve gebracht.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en 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 nominale waarde.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de Algemene reserve en de Bestemmingsreserve voor giften.

Indien de Bestemmingsreserve door dit resultaat niet op de stand gekomen is die door het bestuur
noodzakelijk geacht wordt voor de giften van volgend boekjaar, kan een dotatie ten laste van de
Algemene Reserve worden gebracht ten gunste van de Bestemmingsreserve, ten einde de
Bestemmingreserve op de stand te doen komen waarop deze toereikend geacht wordt.

Kortlopende schulden
Verplichtingen inzake toezeggingen voor giften worden geheel ten laste gebracht van het boekjaar
waarin het besluit tot toekenning is genomen, omgeacht in welk boekjaar de toezeggingen worden
uitgekeerd.
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De bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.
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Toelichting op de balans

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2020 31-12-2019
€ €

1  Vorderingen
Kortlopende vorderingen 48 1.636

Kortlopende vorderingen
Nog te ontvangen rente obligaties 48 839
Nog te ontvangen dubbel betaalde factuur - 797

48 1.636

2  Effecten
Aandelen 2.665.600 558.866
Obligaties - 2.013.000

2.665.600 2.571.866

De effectenstaat is opgenomen onder de bijlage.

3  Liquide middelen
Liquide middelen 14.396 44.445

4  Stichtingsvermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven: 

Algemene re-
serve

€
Stand per 1 januari 2020 2.607.144
Uit resultaatverdeling 62.330

Stand per 31 december 2020 2.669.474

31-12-2020 31-12-2019
€ €

5  Kortlopende schulden
Kortlopende schulden 10.570 10.803
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31-12-2020 31-12-2019
€ €

Kortlopende schulden 
Nog te betalen kosten 4.816 6.697
Nog te betalen giften 5.274 2.882
Nog te betalen bestuurskosten 480 1.224

10.570 10.803

Nog te betalen kosten
Vergoeding penningmeester 3.122 1.597
Secretariaatskosten 1.065 -
Beheerloon 629 5.100

Totaal 4.816 6.697

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN REGELINGEN

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen
De stichting kent per 31 december 2020 geen verplichtingen die niet uit de balans blijken.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Vanaf het eerste kwartaal van 2021 is Nederland nog steeds in lockdown. De verwachting is dat deze
lockdown geen impact heeft op de continuïteit van de stichting.   
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Toelichting op de staat van baten en lasten

2020 2019
€ €

7  Koersresultaat beleggingen
Koersresultaat aandelen 116.584 70.232
Koersresultaat obligaties 9.511 298.159
Beheerloon (2.449) (19.897)

123.646 348.494

8  Overige baten
Overige baten 66 -

9  Rente en dividenden
Rente obligaties (791) 2.177
Opbrengst dividend 21.448 11.257

20.657 13.434

10  Besteed aan doelstellingen
Toegekende giften 67.494 75.364

11  Directievoering
Vergoeding bestuurders 1.350 1.936
Onkostenvergoeding bestuurders 406 1.089
Reis- en verblijfskosten 627 1.157

2.383 4.182

12  Kantoorkosten
Vergoeding penningmeester 4.545 6.245
Secretariaatskosten 3.990 3.800
Accountantskosten 3.314 3.189
Internetkosten 98 691

11.947 13.925

13  Overige algemene kosten
Overige algemene kosten 170 401
Debetrente 45 -

215 401

Overige algemene kosten
DR & DV 170 -
Fin contributie - 400
Afronding - 1

Totaal 170 401
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Amsterdam, 

Ondertekening bestuur: 

Dhr. Drs. P.D. Eenshuistra Mevr. C.A. Visscher InsingerGilissen Philanthropy
Trusts Estates B.V.

Dhr. P. Erdhuizen Mevr. A.-M. Riemersma
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Bijlagen
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Stichting Zonnewende

Effectenstaat

Naam

Waardering         

31-12-2019

Nominale 

waarde/ 

aantal Koersresultaat Aan-/verkopen

Koers           

31-12-2020

Nominale 

waarde/ 

aantal

Waardering         

31-12-2020

0,1% Japan Government 18/20 22.576,87 2.750.000 -188,39 -22.765,26 0 0,00

0,75% Euro Stability Mechanism 17/27 92.588,28 87.477 -1.137,81 -93.726,09 0 0,00

0,65% Italy Republic 16/23 46.610,88 46.000 -98,23 -46.709,11 0 0,00

1,5% US Treasury 16/26 24.090,40 27.600 -439,36 -24.529,76 0 0,00

3,75% Kingdom of Norway 10/21 23.885,59 228.000 -542,33 -24.427,92 0 0,00

Allianz Euro Credit SRI 130.005,00 125 -602,50 -130.607,50 0 0,00

Black Rock  STR  SUS EU  118.357,54 12 -800,17 -119157,71 0 0,00

Candriam SRI Global High 70.447,08 66 -13,20 -70.460,28 0 0,00

Comgest Growth Japan 96.392,31 8.419 -1.599,52 -97.991,83 0 0,00

DWS I ESG Floating Rate Notes 90.308,24 902 0,00 -90.308,24 0 0,00
F & C BMO Res GL EM 40.177,45 3.267 90,84 -40.086,61 0 0,00

Hermes Multi Strategy Credit 70.256,44 29.918 -44,88 -70.301,32 0 0,00

Kempen Euro Sus Cr Fd 132.580,95 5.161 -567,69 -133.148,64 0 0,00

NN (L) Euro Green Bond 75.569 2.737 -574,77 -76.143,34 0 0,00

Parvest Aqua Priv Eur 38.110,89 165 23,04 -38.087,85 0 0,00

Parvest Smart Food I Cap 34.980,44 284 113,68 -34.866,76 0 0,00

Standard Life European Corp Bond 133.851,80 10.482 -548,23 -134.400,03 0 0,00

Sustainable Eur Index 334.294,74 2.223 -689,13 -334.983,87 0 0,00

Sustainable North American 437.916,30 2.490 -1.892,40 -439.808,70 0 0,00

Totaal obligaties 2.012.999,78 -9.511,04 -2.022.510,82 0,00

Aandelen Eurozone (incl. afgeleiden)

Beheerstrategie Duurz. Fondsen Gebalan. 151.760,52 166 -115.638,68 2.398.200,10 933,66 2.855 2.665.599,30

Brown Advisory US Sustainable 72.089,36 5.404 -972,72 -73.062,08 0 0,00

First State SI Asia Pacific Leaders 46.143,94 1.800 361,00 -45.782,94 0 0,00

Hermes Impact Opp 61.413,42 23.352 555,77 -60.857,65 0 0,00

InsingerGilissen Real Estate Equity Fund 78.269,70 447 13,41 -78.256,29 0 0,00

Liontrust GF Sust Future Pan European 50.357,12 4.085 107,42 -50.249,70 0 0,00

Vontobel  Sust Emerging Markets 39.940,80 318 -795,00 -40.735,80 0 0,00

Subtotaal 499.974,86 -116.368,80 2.049.255,64 2.665.599,30

Aandelen niet-Eurozone (incl. afgeleiden)

iShares Spain Govn Bd 58.891,33 335 -260,07 -59.151,39 0 0,00

Subtotaal 58.891,33 -260,07 -59.151,39 0,00

Totaal aandelen 558.866,19 -116.628,86 1.990.104,25 2.665.599,30

Totaal effecten 2.571.865,96 -126.139,91 -32.406,57 2.665.599,30
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