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FINANCIEEL VERSLAG

Stichting Voorall te Den Haag



1 RESULTAAT

1.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2020 bedraagt negatief € 11.671 tegenovernegatief € 35.312 over 2019. De resultaten over
beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie
2020

€

Begroting
2020

€

Realisatie
2019

€

Verschil 2020

€

Verschil
Realisatie-
Begroting

2020

€

Baten

Subsidiebijdragen gemeente Den Haag 773.524 642.303 609.438 164.086 131.221
Diverse baten 65.194 35.000 33.900 31.294 30.194

Som der baten 838.718 677.303 643.338 195.380 161.415

Kosten

Beheer en administratie

Lonen en salarissen 335.913 337.000 323.903 12.010 -1.087
Sociale lasten 73.956 67.000 65.280 8.676 6.956
Pensioenlasten 33.889 32.000 30.562 3.327 1.889
Overige personeelslasten 23.114 22.000 25.461 -2.347 1.114
Afschrijvingen materiële vaste activa 10.064 10.000 5.349 4.715 64
Huisvestingslasten 32.227 34.700 32.768 -541 -2.473
Kantoorlasten 11.533 14.700 12.483 -950 -3.167
Communicatie en Public Relations 2.576 4.000 2.603 -27 -1.424
Algemene lasten 38.985 25.000 32.160 6.825 13.985
Projectlasten 287.938 134.500 147.881 140.057 153.438

Som der lasten 850.195 680.900 678.450 171.745 169.295

Resultaat -11.477 -3.597 -35.112 23.635 -7.880

Financiële baten en lasten -194 -200 -200 6 6

Exploitatiesaldo -11.671 -3.797 -35.312 23.641 -7.874
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1.2 Toelichting op vergelijkend overzicht

- De kolom Verschil 2020 betreft het verschil tussen de Realisatie 2020 ten opzichte van de Realisatie 2019.

- Het bedrag aan gerealiseerde subsidie bijdragen gemeente Den Haag 2020 ad. € 773.524 bestaat uit de
reguliere bijdrage van de gemeente Den Haag ad. € 573.132 en overige door de gemeente Den Haag verstrekte
subsidies ad. € 200.392. In de begroting 2020 is rekening gehouden met de reguliere subsidie van de gemeente
Den Haag ad. € 604.303 en overige te verstrekken subsidies ad. € 38.000. De realisatie over het jaar 2019
betreft een reguliere bijdrage van de gemeente Den Haag ad. € 342.387. De overige subsidies verstrekt door
de gemeente Den Haag bedragen over 2019 ad. € 267.051. Het verschil tussen de realisatie en begroting van
de subsidiebaten wordt veroorzaakt door:
- Ultimo 2020 is er voor een bedrag van € 101.795 besteed aan het project Verbeteren kwaliteit, afstemming
en vindbaarheid cliëntondersteuning. Hiervoor waren alleen de verwachte uren bestedingen ad € 38.000
meegenomen in de begroting;
- Door Covid-19 heeft het slotevenement voor de uitreiking van de Onbeperkt070-prijs geen doorgang kunnen
vinden in 2020. Een bedrag ad € 31.174 is niet besteed in 2020 en zal worden besteed in 2021;
- Ultimo 2020 is nog een budgetsubsidie toegezegd voor het project iZi-ervaarwoning 2020 ad € 98.600.

- In 2020 ontvangt de stichting overwegend budgetsubsidies van de gemeente Den Haag. Met betrekking tot
de budgetsubsidies heeft in de jaarrekening geen toerekening van de werkelijke loonkosten aan de
projectlasten plaatsgevonden. In de bijlage zijn met betrekking tot de budgetsubsidies wel de werkelijk
gerealiseerde urenbestedingen vermenigvuldigt met het overeengekomen tarief per budgetsubsidie
verantwoord.
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2 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

2020

€

2019

€
Beschikbaar op lange termijn:

Eigen vermogen 55.761 67.432
Voorzieningen 6.200 6.200

61.961 73.632

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa 5.668 15.732

Werkkapitaal 56.293 57.900

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 262.886 106.327
Liquide middelen 106.382 243.352

369.268 349.679

Af: kortlopende schulden 312.975 291.779

Werkkapitaal 56.293 57.900
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BESTUURSVERSLAG OVER 2020

Het verslag ligt ter inzage op het kantoor van de stichting en wordt geplaatst op de website van de stichting.
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1 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(Na resultaatbestemming)

31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Verbouwing 2.176 10.896
Computers 2.831 4.007
Inventaris 661 829

5.668 15.732

Vlottende activa

Vorderingen  (2)

Subsidies Gemeente Den Haag 223.668 62.019
Overige subsidieverstrekkers 19.880 3.000
Pensioenen 636 -
Overlopende activa 18.702 41.308

262.886 106.327

Liquide middelen  (3) 106.382 243.352

 374.936 365.411
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31 december 2020

€ €

31 december 2019

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (4)

Bestemmingsreserve 55.761 67.432

Voorzieningen  (5)

Overige voorzieningen 6.200 6.200

Kortlopende schulden  (6)

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten 58.538 918
Subsidies Gemeente Den Haag 122.745 200.462
Overige subsidieverstrekkers 7.442 -
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen 26.005 25.413
Schulden terzake van pensioenen - 6.048
Overige schulden 328 -
Overlopende passiva 97.917 58.938

312.975 291.779

 374.936 365.411
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER  2020

Realisatie
2020

€

Begroting
2020

€

Realisatie
2019

€

Baten

Subsidiebijdragen gemeente Den Haag  (7) 773.524 642.303 609.438
Diverse baten  (8) 65.194 35.000 33.900

Som der baten 838.718 677.303 643.338

Lasten

Beheer en administratie

Lonen en salarissen  (9) 335.913 337.000 323.903
Sociale lasten  (10) 73.956 67.000 65.280
Pensioenlasten  (11) 33.889 32.000 30.562
Overige personeelslasten  (12) 23.114 22.000 25.461
Afschrijvingen  (13) 10.064 10.000 5.349
Huisvestingslasten  (14) 32.227 34.700 32.768
Kantoorlasten  (15) 11.533 14.700 12.483
Communicatie en Public Relations  (16) 2.576 4.000 2.603
Algemene lasten  (17) 38.985 25.000 32.160
Projectlasten  (18) 287.938 134.500 147.881

850.195 680.900 678.450

Saldo voor financiële baten en lasten -11.477 -3.597 -35.112
Rentelasten en soortgelijke lasten  (19) -194 -200 -200

Exploitatiesaldo -11.671 -3.797 -35.312

Bestemming

Bestemmingsreserve -11.671 -3.797 -35.312
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3 KASSTROOMOVERZICHT 2020

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2020

€ €

2019

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -11.477 -35.112
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 10.064 5.349
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen -156.559 -24.200
Mutatie kortlopende schulden (exclusief
kortlopend deel van de langlopende schulden) 21.196 181.850

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -136.776 127.887

Betaalde interest -194 -200

Kasstroom uit operationele activiteiten -136.970 127.687

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa - -17.160

-136.970 110.527

Samenstelling geldmiddelen

2020

€ €

2019

€ €

Geldmiddelen per 1 januari 243.352 132.825

Mutatie liquide middelen -136.970 110.527

Geldmiddelen per 31 december 106.382 243.352
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4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

 ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van stichting Voorall bestaan onder meer uit het gevraagd en ongevraagd adviseren van de
gemeente 's Gravenhage, en indien van toepassing andere relevante organisaties, instellingen en
ondernemingen met betrekking tot alle aspecten van het beleid (zowel in voorbereiding als in de uitvoering en
evaluatie) waarbij het welbevinden van Haagse burgers met een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke
beperking en/of chronisch ziekte een rol speelt.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het verzamelen en toegankelijk maken van kennis van en over welzijnsbevorderende maatregelen 
(expertise);
b. het geven van voorlichting aan personen, instellingen, organisaties en overheden inzake 
maatschappelijke ontwikkelingen welke betrekking hebben op de doelgroep en het verstrekken van
informatie over de diverse projecten en activiteiten;
c. het signaleren van (dreigende) knelpunten (maar ook oplossingen) die het welbevinden van de 
doelgroep kunnen beïnvloeden;
d. het organiseren van activiteiten die een relatie hebben met het doel van de Stichting;
en voorts op elke andere wettelijke toegestane wijze.

Raad van Toezicht/bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur en de directie gevoerd door de heer W.L. Carabain.

De Raad van Toezicht bestaat ultimo 2020 uit de volgende leden:

-De heer J. Zuurmond (voorzitter) 
-De heer C.P. Ockhuysen (lid) 
-De heer B.D. Dumfries (lid)
-De heer N. Blok (lid)
-De heer H.J. van der Brugge (lid)
-Mevrouw S.K. Ali (lid)

Mevrouw J. Van der Sande-Venetiaan is per 1 oktober 2020 afgetreden.
De heren C.P. Ockhuysen en N. Blok treden per 1 januari 2021 af.

De leden van de Raad van Toezicht  ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Stichting Voorall te Den Haag
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Oprichting

Bij notariële akte d.d. 29 september 2006 verleden door notaris Mr. R.S. Oude Hengel, waarnemer van Mr.
J.J. Drost te 's-Gravenhage is opgericht stichting Voorall. De activiteiten worden met ingang van voornoemde
datum gedreven voor rekening en risico van stichting Voorall.
Het tot verwezenlijking van het doel der stichting bestemde vermogen wordt gevormd door:
a. subsidies, giften en donaties;
b. hetgeen wordt verkregen door erfstellingen of legaten;
c. hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

De stichting staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 27292493. 

Verbonden partijen

Vereniging Doe Vooral Mee

De vereniging Doe Voorall Mee, opgericht op 12 juni 2007, is een samenwerkingsverband van organisaties
die ten behoeve van de Haagse burgers met een beperking actief zijn. Van de vereniging kunnen naast
bovenbedoelde organisaties ook niet-georganiseerde individuen met specifieke kennis lid zijn. De vereniging
heeft als hoofdtaak het beschikbaar stellen van (ervarings-)deskundigheid aan en het werven van personen ten
behoeve van projectgroepen en commissies voor de stichting Voorall. Daarmee wordt de deskundigheid
ingebracht die Voorall nodig heeft om haar adviezen te kunnen opstellen. De relatie met stichting Voorall is
geborgd in het convenant, waarin de afspraken over de bestuurlijke en financiële verhoudingen zijn
vastgesteld. 

Stichting Vrienden van Voorall

De Stichting Vrienden van Voorall, opgericht op 15 november 2012, heeft als activiteit het financieel en
materieel ondersteunen van de activiteiten van de stichting: Stichting Voorall, dan haar rechtsopvolger(s),
welke laatstvermelde stichting als doel heeft het adviseren van de Gemeente 's-Gravenhage en eventueel
andere organisaties met betrekking tot het beleid waarbij het welbevinden van Haagse Burgers met een
beperking en/of een chronische ziekte een rol speelt, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die
met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

ANBI status

Per 1 januari 2010 merkt de belastingdienst de stichting aan als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de richtlijnen jaarrekening 2017 ASV gesubsidieerde instellingen en
Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 "Kleine organisaties zonder winststreven" jaareditie 2020.

Het boekjaar loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

Stichting Voorall te Den Haag
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Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 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.

 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde verminderd met afschrijvingen
bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De
afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief
de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering. 

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking
staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Voorzieningen

Algemeen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten
worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening
wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende
verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen ontvangen c.q. toegezegde subsidies en de lasten over het
jaar waarop zij betrekking hebben, tenzij anders vermeld.
Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Lasten welke hun oorsprong vinden in het
boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Stichting Voorall te Den Haag
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Subsidiebijdragen gemeente Den Haag 

De gemeente financiert de activiteiten op basis van een voorlopig vastgestelde subsidie, welke is gebaseerd op
een door de stichting ingediende begroting. Op grond van de definitieve cijfers, waarbij geen overschrijding
van de door de gemeente aanvaarde gebudgetteerde lasten is toegestaan, wordt een subsidieafrekening
vastgesteld.

Lasten algemeen

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en
toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke
verliezen, die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden in acht genomen, indien zij voor
het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor
het opnemen van voorzieningen.

Personeelsbeloningen

Algemeen

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van
baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. De uren die door de medewerkers gemaakt
worden voor de uitvoering van projecten (in het geval het een exploitatiesubsidie betreft) worden tegen
kostprijs doorbelast aan de projectlasten.

Pensioenen

Stichting Voorall heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking
komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is
van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds PFZW.
Stichting Voorall heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij
PFZW, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Voorall heeft daarom de
pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot
en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten
van uitgegeven ten behoeve van de aanwezige gelden bij de bank. 

 GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Stichting Voorall te Den Haag
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5 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Verbouwing

€

Computers

€

Inventaris

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2020
Aanschaffingswaarde 13.760 19.913 4.267 37.940
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen -2.864 -15.906 -3.438 -22.208

10.896 4.007 829 15.732

Afschrijvingen -8.720 -1.176 -168 -10.064

Boekwaarde per 31 december 2020
Aanschaffingswaarde 13.760 19.913 4.267 37.940
Cumulatieve afschrijvingen en
waardeverminderingen -11.584 -17.082 -3.606 -32.272

Boekwaarde per 31 december 2020 2.176 2.831 661 5.668

Afschrijvingspercentages
%

Verbouwing  63
Computers  20
Inventaris  20

De aanwezige materiële vaste activa hebben geen restwaarde.

Stichting Voorall te Den Haag
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VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

2020

€

2019

€

Subsidies Gemeente Den Haag

OCW ABBA/VL/14504, Onbeperkt070-Prijs 2019, budgetsubsidie,
beschikkingsbedrag € 80.814 8.081 8.081
OCW ABBA/VL/14504, Verbeteren van inclusie, participatie en
toegankelijkheid, budgetsubsidie, beschikkingsbedrag regulier € 342.387 34.239 34.239
OCW ABBA/VL/14504, Scholenproject, budgetsubsidie,
beschikkingsbedrag € 26.535 2.654 2.654
OCW ABBA/VL/14504, GPK, budgetsubsidie, bedrag € 71.004 7.100 7.100
OCW ABBA/VL/14504, Toegankelijkheidsadviseur, budgetsubsidie,
beschikkingsbedrag € 55.000 5.500 5.500
OCW ABBA/VL/10018, Allemaal Hagenaars, budgetsubsidie,
beschikkingsbedrag € 19.278 - 984
OCW ABBA/VL/11148, Onbeperkt070-Prijs 2017, budgetsubsidie,
beschikkingsbedrag € 42.725 - 1.461
OCW ABBA/VL/14504, Vervanging strandrolstoel, budgetsubsidie,
beschikkingsbedrag € 10.000 1.000 1.000
OCW ABBA/VL/14504, Abonnement Ongehinderd, budgetsubsidie,
beschikkingsbedrag € 10.000 1.000 1.000
OCW ABBA/VL/23721, Activiteiten gericht op beïnvloeden
beeldvorming, budgetsubsidie, beschikkingsbedrag € 160.925 16.093 -
OCW ABBA/VL/23721, Bevorderen toegankelijkheid Openbare-ruimte,
gebouwen en vervoer, budgetsubsidie, oorspronkelijk
beschikkingsbedrag € 211.151, aangepast beschikkingsbedrag € 201.026 10.990 -
OCW ABBA/VL/23721, Vrijetijdsbesteding en vervanging
strandrolstoelen, budgetsubsidie, oorspronkelijk beschikkingsbedrag
€ 21.475, aangepast beschikkingsbedrag € 28.225 8.898 -
OCW ABBA/VL/23721, Collectieve belangenbehartiging,
budgetsubsidie, oorspronkelijk beschikkingsbedrag € 42.188, aangepast
beschikkingsbedrag € 38.813 844 -
OCW ABBA/VL/23721, Innovatie, budgetsubsidie, oorspronkelijk
beschikkingsbedrag € 20.250, aangepast beschikkingsbedrag € 23.625 5.400 -

transporteren 101.799 62.019

Stichting Voorall te Den Haag
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2020

€

2019

€

Transport 101.799 62.019

OCW ABBA/VL/23721, Bevorderen integraal inclusief gemeentelijk
beleid, budgetsubsidie, oorspronkelijk beschikkingsbedrag € 42.188,
aangepast beschikkiingsbedrag € 35.438 23.269 -
OCW ABBA/VL/23721, Verbeteren kwaliteit van leven via het sociaal
domein, budgetsubsidie, oorspronkelijk beschikkingsbedrag € 42.188,
aangepast beschikkingsbedrag € 35.438 98.600 -

223.668 62.019

Overige subsidieverstrekkers

Fonds 1818, Een speeltuin voor iedereen - 3.000
Stichting Special Heroes Nederland, Sporthulpmiddelen beter bereikbaar
en beschikbaar in Den Haag 13.800 -
Fonds 1818, Mobilitheek 6.080 -

19.880 3.000

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Pensioenen 636 -

Overlopende activa

Vooruitbetaalde projectkosten - 5.731
Vooruitbetaalde huur 2.137 2.081
Vooruitbetaalde verzekeringen 11.025 8.337
Ziekengeld - 16.410
Vooruitbetaalde contributies en abonnementen 187 293
Te ontvangen creditfacturen 1.739 1.433
Vooruitbetaalde energiekosten 1.604 340
Nog te ontvangen bijdragen Mobilitheek - 4.000
Vooruitbetaalde automatiseringskosten 1.383 1.227
Vooruitbetaalde lease- en kopieerkosten 627 603
Lage inkomensvoordeel - 853

18.702 41.308

Stichting Voorall te Den Haag
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2020

€

2019

€

3. Liquide middelen

ING spaarrekening 104.504 238.518
ING zakelijke rekening 1.835 4.249
Kas 43 585

106.382 243.352

De liquide middelen per 31 december 2020 staan de stichting ter vrije beschikking.

Stichting Voorall te Den Haag
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PASSIVA

2020

€

2019

€

4. Reserves en fondsen

Bestemmingsreserve 55.761 67.432

Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari 67.432 102.744
Bestemming exploitatiesaldo -11.671 -35.312

Stand per 31 december 55.761 67.432

Ten behoeve van navolgende doelen is een bestemmingsreserve gevormd:
1.Het opbouwen van een continuïteitsreserve ter hoogte van een half jaar vaste exploitatielasten ter dekking
van mogelijke teruggang van subsidies;
2.Het ontwikkelen van een weerstandsvermogen ten behoeve van een eventuele transitievergoeding
voortvloeiende uit de Wet werk en zekerheid;
3.Het opvangen van de kwetsbaarheid van de formatie door ziekteverzuim.
4.Om huisvesting mogelijk te maken die beter past bij de ambities van de stichting.

Het streefbedrag bedraagt € 125.000.

5. Voorzieningen

Overige voorzieningen

Voorziening herstelkosten 6.200 6.200

Voorziening herstelkosten

Stand per 1 januari 6.200 6.200

Stand per 31 december 6.200 6.200

De voorziening heeft tot doel om het pand, waarin Stichting Voorall  gehuisvest is, terug te kunnen brengen in
de originele staat voor als Stichting Voorall zou besluiten het pand te verlaten. De voorziening herstelkosten
is gebaseerd op een taxatie van 23 juli 2019.
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6. Kortlopende schulden

2020

€

2019

€

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 58.538 918

Subsidies Gemeente Den Haag

OCW ABBA/VL/23721, Bevorderen integraal inclusief gemeentelijk
beleid, budgetsubsidie, oorspronkelijk beschikkingsbedrag € 42.188,
aangepast beschikkiingsbedrag € 35.438 2.532 -
OCW ABBA/VL/23721, Verbeteren kwaliteit van leven via het sociaal
domein, budgetsubsidie, oorspronkelijk beschikkingsbedrag € 42.188,
aangepast beschikkingsbedrag € 35.438 2.532 -
OCW ABBA/VL/9480 Samen een inclusieve stad zijn 2018,
beschikkingsbedrag Toegankelijksheidsadviseur € 55.000 - 12.160
OCW ABBA/VL/23721, Activiteiten gericht op beïnvloeden
beeldvorming verbetering bewustwording, budgetsubsidie,
beschikkingsbedrag € 160.925 31.174 -
OCW ABBA/VL/26184 Verbeteren  kwaliteit, afstemming en
vindbaarheid cliëntondersteuning, exploitatiesubsidie,
beschikkingsbedrag € 193.500 86.507 188.302

122.745 200.462

OCW ABBA/VL/23721, Bevorderen integraal inclusief
gemeentelijk beleid, budgetsubsidie, oorspronkelijk
beschikkingsbedrag € 42.188, aangepast beschikkiingsbedrag
€ 35.438

Gedurende 2020 is er van de gemeente Den Haag toestemming ontvangen om uren van dit thema in te zetten
op andere thema's. Hierdoor is er op dit thema een groter voorschot ontvangen dan dat er aan dit dit thema is
besteed.

OCW ABBA/VL/23721, Verbeteren kwaliteit van leven via het
sociaal domein, budgetsubsidie, oorspronkelijk
beschikkingsbedrag € 42.188, aangepast beschikkingsbedrag
€ 35.438

Gedurende 2020 is er van de gemeente Den Haag toestemming ontvangen om uren van dit thema in te zetten
op andere thema's. Hierdoor is er op dit thema een groter voorschot ontvangen dan dat er aan dit dit thema is
besteed.

OCW ABBA/VL/23721, Activiteiten gericht op beïnvloeden
beeldvorming verbetering bewustwording, budgetsubsidie,
beschikkingsbedrag € 160.925

Het toegekende bedrag van € 160.925 is door COVID-19 niet volledig besteed in 2020. Er resteert een te
besteden bedrag van € 31.174, welke in 2021 zal worden besteed.
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OCW ABBA/VL/26184 Verbeteren  kwaliteit, afstemming en
vindbaarheid cliëntondersteuning, exploitatiesubsidie,
beschikkingsbedrag € 193.500

Het toegekende bedrag van € 193.500 is niet in zijn geheel besteed in 2019 en 2020. Er resteert een te
besteden bedrag van € 86.507, welke in 2021 zal worden besteed.

2020

€

2019

€

Overige subsidieverstrekkers

Stichting Special Heroes Nederland, Sporthulpmiddelen beter bereikbaar
en beschikbaar in Den Haag 4.942 -
Tweede Kamer der staten-generaal, Digitale beschikbaarheid en
gebruiksvriendelijkheid TK-applicaties 2.500 -

7.442 -

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 26.005 25.413

Schulden terzake van pensioenen

Pensioenpremie - 6.048

Overige schulden

Netto loon 328 -

Overlopende passiva

Vakantiegeld 17.902 16.121
Vakantiedagen 8.225 19.822
Administratielasten 3.500 4.000
Accountantslasten 6.000 5.000
Te veel ontvangen ziekengelduitkeringen 4.274 -
Nog te betalen projectlasten iZi ervaarwoning 2020 32.990 -
Reservering loopbaanbudget 8.472 6.955
Reservering aanvulling WW/WGA 384 220
Overige overlopende passiva 786 6.820
NOW subsidie 15.384 -

97.917 58.938
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huurverplichting onroerende zaken

Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken is € 25.475 (2020).
De overeenkomst is aangegaan voor de duur van twee jaar, ingaande op 1 april 2013 en lopende tot en met 31
maart 2015. Na het verstrijken van de genoemde periode is deze overeenkomst voortgezet voor een
aansluitende periode van twee jaar, derhalve tot en met 31 maart 2017. De overeenkomst is vervolgens
voortgezet voor aansluitende perioden van telkens twee jaar. Beëindiging van de overeenkomst vindt plaats
door opzegging tegen het einde van een huurperiode met inachtneming van een termijn van tenminste zes
maanden, voorafgaand aan het verstrijken van de lopende periode. 

Leaseverplichtingen

Met betrekking tot de huur van een printer/kopieer/scanapparaat is in 2019 een leaseovereenkomst afgesloten
voor een looptijd van 5 jaar. De leasetermijn bedraagt per kwartaal € 603 (inclusief omzetbelasting).
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6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER  2020

Realisatie
2020

€

Begroting
2020

€

Realisatie
2019

€
7. Subsidiebijdragen gemeente Den Haag 

OCW ABBA/VL/23721, Activiteiten gericht op beïnvloeden
beeldvorming, beschikkingsbedrag € 160.925 129.751 160.925 -
OCW ABBA/VL/23721, Bevorderen integraal inclusief
gemeentelijk beleid, oorspronkelijk beschikkingsbedrag
€ 42.188, aangepaste beschikkingbedrag € 34.438 35.438 42.188 -
OCW ABBA/VL/23721, Verbeteren kwaliteit van leven via het
sociaal domein, oorspronkelijk beschikkingsbedrag € 42.188,
aangepast beschikkingsbedrag € 35.438 35.438 42.188 -
OCW ABBA/VL/23721, Bevorderen toegankelijkheid
Openbare-ruimte, gebouwen en vervoer, oorspronkelijk
beschikkingsbedrag € 211.151, aangepast beschikkingsbedrag
€ 201.026 201.026 211.151 -
OCW ABBA/VL/23721, Vrijetijdsbesteding en vervanging
strandrolstoelen, oorspronkelijk beschikkingsbedrag € 21.475,
aangepast beschikkingsbedrag € 28.225 28.225 21.475 -
OCW ABBA/VL/23721, Collectieve belangenbehartiging,
oorspronkelijk beschikkingsbedrag € 42.188, aangepast
beschikkingsbedrag € 38.813 38.813 42.188 -
OCW ABBA/VL/23721, Innovatie, oorspronkelijk
beschikkingsbedrag € 20.250, aangepast beschikkingsbedrag
€ 23.625 23.625 20.250 -
OCW ABBA/VL/23721, Informeren van en communiceren met
de achterban, oorspronkelijk beschikkingsbedrag € 63.938,
aangepast beschikkingsbedrag € 80.813 80.813 63.938 -
OCW ABBA/VL/26184 Verbeteren  kwaliteit, afstemming en
vindbaarheid cliëntondersteuning, beschikkingsbedrag
€ 193.500 101.795 38.000 5.198
OCW ABBA/VL/30862, iZi ervaarwoning 2020,
beschikkingsbedrag € 98.600 98.600 - -
OCW ABBA/VL/14504 Investeren in het verbeteren van
inclusie, participatie en toegankelijkheid 2019,
beschikkingsbedrag reguliere deel € 342.387 - - 342.387
OCW ABBA/VL/14504, Vervanging strandrolstoel,
beschikkingsbedrag € 10.000 - - 10.000
OCW ABBA/VL/14504, GPK, beschikkingsbedrag € 71.004 - - 71.004
OCW ABBA/VL/14504, Toegankelijkheidsadviseur,
beschikkingsbedrag € 55.000 - - 55.000

transporteren 773.524 642.303 483.589
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Realisatie
2020

€

Begroting
2020

€

Realisatie
2019

€
Transport 773.524 642.303 483.589

OCW ABBA/VL/14504, Scholenproject, beschikkingsbedrag
€ 26.535 - - 26.535
OCW ABBA/VL/14504, Onbeperkt070-Prijs 2019,
beschikkingsbedrag € 80.814 - - 80.814
OCW ABBA/VL/14504, Abonnement Ongehinderd,
beschikkingsbedrag € 10.000 - - 10.000
OCW ABBA/VL/9480 Samen een inclusieve stad zijn 2018,
beschikkingsbedrag Publicatie Allemaal Hagenaars € 35.908 - - 8.500

773.524 642.303 609.438

Stichting Voorall wordt gesubsidieerd door de gemeente Den Haag, dienst OCW. 
De subsidies zijn tot en met het jaar 2019 vastgesteld door de gemeente Den Haag.

8. Diverse baten

Stichting Special Heroes Nederland, Sporthulpmiddelen beter
bereikbaar en beschikbaar in Den Haag 23.058 23.000 -
Fonds 1818, Mobilitheek 30.400 - -
Tweede Kamer der staten-generaal, Digitale beschikbaarheid
en gebruiksvriendelijkheid TK-applicaties 10.000 - -
Fonds 1818, project Een speeltuin voor iedereen - - 15.000
Madurodam Kinderfonds, project Een speeltuin voor iedereen - - 5.000
Haags Groene Kruis Fonds, project Een speeltuin voor
iedereen - - 5.000
Fonds 1818, project Kennismaking/Coachen met paarden voor
Hagenaars met een beperking - - 2.200
Opbrengst mobilitheek - - 4.000
Overige baten 1.736 12.000 2.700

65.194 35.000 33.900
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Personeelslasten

Realisatie
2020

€

Begroting
2020

€

Realisatie
2019

€
9. Lonen en salarissen

Bruto lonen 372.916 370.000 332.791
Mutatie vakantiedagen verplichting -11.597 - 13.574
Vakantiegeld 27.417 25.000 24.507

388.736 395.000 370.872
Ontvangen uitkeringen -12.878 -20.000 -19.497
Ontvangen loonkostensubsidies en lage inkomensvoordeel -1.947 - -22.274
Doorbelaste personeelskosten projecten -37.998 -38.000 -5.198

335.913 337.000 323.903

Met ingang van boekjaar 2020 valt de stichting formeel onder de Wet Normering Topinkomens (WNT),
doordat voor het derde jaar sprake is van ontvangen overheidssubsidies > € 500.000. In het kader hiervan is
voor het voldoen aan de WNT het vereiste overzicht opgenomen als bijlage bij deze jaarrekening.

In 2020 ontvangt de stichting overwegend een budgetsubsidie van de gemeente De Haag. Met betrekking tot
de budgetsubsidies heeft in de jaarrekening geen toerekening van de werkelijke loonkosten aan de
projectlasten plaatsgevonden. In de bijlage zijn met betrekking tot de budgetsubsidies wel de werkelijk
gerealiseerde urenbestedingen vermenigvuldigt met het overeengekomen tarief per budgetsubsidie
verantwoord.

10. Sociale lasten

Sociale lasten 63.572 60.000 56.665
Ziekteverzuimverzekering 10.384 7.000 8.615

73.956 67.000 65.280

11. Pensioenlasten

Pensioenlasten 33.889 32.000 30.562

12. Overige personeelslasten

Ingehuurd personeel 1.760 2.500 2.029
Reis- en verblijflasten 3.358 3.500 4.794
Lasten arbodienst 1.300 1.000 603
Vrijwilligerslasten 8.684 8.000 10.195
Lasten loopbaanbudget 4.739 5.000 5.238
Overige lasten 3.273 2.000 2.602

23.114 22.000 25.461

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2020 gemiddeld 7 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2019: 6).
Voor het personeel van de stichting Voorall wordt de CAO Zorg en Welzijn toegepast.
Daarnaast maakt de stichting gebruik van vrijwilligers.
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13. Afschrijvingen

Realisatie
2020

€

Begroting
2020

€

Realisatie
2019

€
Afschrijvingen materiële vaste activa

Verbouwing 8.720 8.500 2.864
Computers 1.176 1.250 2.457
Inventaris 168 250 28

10.064 10.000 5.349

Overige bedrijfslasten

14. Huisvestingslasten

Huur onroerende zaak 25.475 26.000 24.847
Gas water licht 2.312 4.500 4.051
Schoonmaak- en materiaallasten 4.009 3.500 3.193
Overige huisvestingslasten 431 700 677

32.227 34.700 32.768

15. Kantoorlasten

Kantoorbehoeften 567 600 513
Onderhoud inventaris - - 182
Lease kantoorapparatuur 2.412 2.500 2.223
Automatiseringslasten 6.528 6.300 6.702
Porti 541 1.000 555
Contributies en abonnementen 1.485 800 1.389
Kopieerkosten - 2.000 598
Website - 1.500 321

11.533 14.700 12.483

16. Communicatie en Public Relations

Lasten publiciteit 2.576 3.000 2.595
Representatielasten - 1.000 8

2.576 4.000 2.603

17. Algemene lasten

Accountantslasten 7.231 5.500 6.991
Administratielasten 24.258 17.000 23.524
Verzekeringen 1.750 2.000 1.684
Overige algemene lasten 5.746 500 -39

38.985 25.000 32.160
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Realisatie
2020

€

Begroting
2020

€

Realisatie
2019

€
18. Projectlasten

Lasten project GPK - - 1.823
Lasten project Abonnement Ongehinderd - - 10.357
Lasten project Onbeperkt 070-Prijs 36.327 50.500 69.628
Lasten project Allemaal Hagenaars 2018 - - 15.069
Lasten project informeren van en communicatie met de
achterban 11.162 15.000 -
Lasten project Vervanging strandrolstoel 7.776 10.000 10.000
Lasten project Scholenproject 575 5.000 1.539
Lasten project Verbeteren kwaliteit, afstemming en
vindbaarheid cliëntondersteuning 101.795 38.000 5.198
Lasten project iZi-ervaarwoning 81.390 - -
Lasten project bevorderen toegankelijkheid openbare ruimte 10.460 10.000 -
Lasten Voorall Academie/WMO 4.295 6.000 5.310

253.780 134.500 118.924
Lasten project  Een speeltuin voor iedereen - - 25.000
Lasten project Mobilitheek 34.158 - -
Overige lasten - - 3.957

287.938 134.500 147.881

Financiële baten en lasten

19. Rentelasten en soortgelijke lasten

Bankkosten 194 200 200

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is vastgesteld door de Raad van Toezicht.

Stichting Voorall
  
w.g. De heer J. Zuurmond (voorzitter) w.g. Mevrouw S.K. Ali (lid)
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bijlage bij
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Stichting Voorall per 31 december 2020

2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Stichting Verbeteren kwaliteit, Thema A Thema B Thema C Thema D Thema E Thema F Thema G Thema H iZi-ervaarwoning Mobilitheek

Voorall OCO- project SHM/fonds1818 Totaal

Lasten en baten cliëntondersteuning

Personeelslasten

Lonen en salarissen 388.736 388.736

Af: ontvangen uitkeringen -14.825 -14.825

Af: doorbelaste loonlasten -37.998 -37.998

Sociale lasten 73.956 73.956

Pensioenlasten 33.889 33.889

Overige personeelslasten 23.114 23.114

Totaal personeelslasten 466.873 0 0 0 0 0 0 0 0 466.873

Afschrijvingen

Afschrijvingen 10.064 0 10.064

Totaal afschrijvingen 10.064 0 0 0 0 0 0 0 0 10.064

Huisvestingslasten

Huisvestigingslasten 32.227 32.227

Totaal huisvestingslasten 32.227 0 0 0 0 0 0 0 0 32.227

Kantoorlasten

Kantoorlasten 11.533 11.533

Totaal kantoorlasten 11.533 0 0 0 0 0 0 0 0 11.533

Communicatie en Public Relations

Communicatie en public relations 2.576 2.576

Totaal communicatie en public relations 2.576 0 0 0 0 0 0 0 0 2.576

Algemene lasten

Algemene lasten 38.985 38.985

Totaal algemene lasten 38.985 0 0 0 0 0 0 0 0 38.985

Projectlasten

Doorbelaste loonlasten 0 37.998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.998

Externe lasten 4.295 63.797 36.902 0 0 10.460 7.776 0 0 11.162 81.390 34.158 249.939

4.295 101.795 36.902 0 0 10.460 7.776 0 0 11.162 81.390 34.158 287.937

Financiele baten/lasten 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194

Totale lasten 566.747 101.795 36.902 0 0 10.460 7.776 0 0 11.162 81.390 34.158 850.389

Baten

Subsidies/Fonds/Diverse

Baten 11.736 101.795 129.752 35.438 35.438 201.026 28.225 38.813 23.625 80.813 98.600 53.458 838.718

Totale baten 11.736 101.795 129.752 35.438 35.438 201.026 28.225 38.813 23.625 80.813 98.600 53.458 838.718

Totaal resultaat -555.011 0 92.850 35.438 35.438 190.566 20.449 38.813 23.625 69.651 17.210 19.300 -11.671

Werkelijke uren budgetsubsidie 1.337 564 525 2.885 270 575 357 995 84 322

Tarief 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 70 60

Uren *tarief 90.248 38.070 35.438 194.738 18.225 38.813 24.098 67.163 5.880 19.320

Resultaat 2.603 -2.632 0 -4.172 2.224 0 -473 2.489 11.330 -20

*1: Werkelijke loonkosten worden niet doorbelast aan de projecten indien er sprake is van budgetsubsidies. Hierdoor blijven dus meer loonkosten achter in de organisatie die daardoor een negatief saldo laat zien.

Projecten



VL-23721 Thema A -> Beïnvloeden beeldvorming en verbeteren bewustwording 

Omschrijving Bedrag Uren Uurtarief Bedrag Totaal Facturen Uren Facturen Bedrag Uren Totaal

Organiseren van activiteiten/bijeenkomsten gericht op het beïnvloeden van de 

beeldvorming en het versterken bewustwording.

We richten een platform op bestaande uit groepjes ervaringsdeskundigen om als 

groep of ambassadeur periodiek zichtbaar te zijn in de stad. Er wordt met eigen 

ervaringen naar buiten getreden en daarmee wordt bijgedragen aan het beïnvloeden 

van de beeldvorming en gestreefd naar meer bewustwording. Ook wordt 

samenwerking gezocht met de Coalitie voor Inclusie.

Activiteit organiseren in het kader van de Week van de Toegankelijkheid.

Organiseren van workshop ‘Kennismaken met gebarentaal’. Eventueel combineren 

met workshop ‘Non-verbale communicatie’.

Filmpje produceren waarin het onbewuste/onbedoelde gedrag jegens mensen met 

een beperking zichtbaar wordt gemaakt.

Met activiteiten invulling geven aan het bevorderen van sociale toegankelijkheid.

Trainingen, workshops, lezingen en/of buitenactiviteiten organiseren waarmee de 

Voorall Academie bijdraagt aan empowerment en het creëren van zelfvertrouwen bij 

mensen uit de achterban. Ook wordt bevorderd dat de deelnemers andere mensen 

ontmoeten en wordt ervaren hoe het is om mee te doen in de samenleving.

Aanschaf/productie van lesmateriaal, inhuren van trainers. 

Activiteit organiseren waardoor Hagenaars zich meer bewust worden van de wijze 

waarop mensen met een beperking vaak onbedoeld en in nieuwe situaties worden 

bejegend. 

Portretten maken van Hagenaars met een migrantenachtergrond om het hebben van 

een beperking uit de taboesfeer te halen.

Organiseren van Voorall-café’s gericht op laagdrempelige ontmoeting tussen mensen 

met een beperking.

Testen van de toegankelijkheid van 3 festivals. Hierbij tevens de bereikbaarheid van 

de festivals testen.

Subtotaal -€              760 67,50€     51.300,00€  51.300,00€     776 -€               51.300,00€    760 51.300,00€     

Coördinatie van de voorlichting over leven met een beperking aan de groepen 7 en 8 

op Haagse basisscholen. 300 67,50€     20.250,00€  20.250,00€     301 20.250,00€    300 20.250,00€     

Aanschaf materialen t.b.v. de workshops, vrijwilligersvergoeding voor de meest 

actieve vrijwilligers en het organiseren van een training (uitleg en presenteren) aan de 

ervaringsdeskundigen die een rol hebben in de workshop. 5.000,00€     5.000,00€       575,00€         5.000,00€      5.000,00€       *1

Subtotaal 5.000,00€     300 67,50€     20.250,00€  25.250,00€     575,00€         301 5.000,00€     20.250,00€    300 25.250,00€     

In het kader van de Onbeperkt070-prijs worden activiteiten georganiseerd om de 

zichtbaarheid van de prijsvraag in de stad te vergroten. Voorts worden er signalen en 

knelpunten opgehaald en worden inwoners en organisaties aangemoedigd 

voorbeelden (inzendingen) in te sturen. Ook wordt er een slotevenement 

georganiseerd waar de prijsuitreiking plaatsvindt. 

Inhuur derden, aanschaf (communicatie) materialen en prijzengeld 67.500,00€   36.327,00€    36.327,00€   36.327,00€     

Subtotaal 67.500,00€   250 67,50€     16.875,00€  84.375,00€     36.327,00€    260 36.327,00€   16.875,00€    250 53.202,00€     *2

TOTAAL 72.500,00€   1.310 88.425,00€  160.925,00€  36.902,00€    1.337 41.327,00€   88.425,00€    1.310 129.752,00€   

Opmerkingen:

*1: De € 5.000 is aangevraagd als "1-tje".

*2: Het toegezegde bedrag ad € 67.500 is door COVID-19 niet volledig besteed in 2020. Er resteert een te besteden bedrag van € 31.174. 

Van de de gemeente is toestemming ontvangen om dit bedrag in 2021 te besteden.

Aanvraagd en beschikt

Verantwoord door 

instelling Vast te stellen conform ASV



VL-23721 Thema B -> Bevorderen integraal inclusief gemeentelijk beleid 

Omschrijving Bedrag Uren Uurtarief Bedrag Totaal Facturen Uren Facturen Uren Facturen Bedrag Uren Totaal

Er wordt gevraagd en ongevraagd advies opgesteld ter bevordering van gemeentelijk 

inclusief beleid. 

Activiteiten organiseren om te bevorderen dat enerzijds de gemeentelijke 

Elk stadsdeel krijgt een toegankelijkheids- en inclusie-ambassadeur 

Voorall neemt deel aan bestuurlijke overleggen, klankbordgroepen en CSD.

Wmo- en P-Wet gerelateerde signalen agenderen bij de deelraad Wmo en Participatie 

Er vindt periodiek overleg plaats tussen gemeente en samenwerkingspartner(s) over 

de knelpunten.

Er vinden in samenwerking met de gemeente thematische achterbanconsultaties 

plaats over het bevorderen van inclusie en het in contact komen met mensen uit de 

doelgroep die nu nog niet in beeld zijn.

Er worden activiteiten georganiseerd om bij ambtenaren en raadsleden de aandacht 

blijvend te vestigen op het VN-verdrag. 

Er vindt periodiek overleg/contact plaats met  raadsleden of fracties over het 

bevorderen van inclusief gemeentelijk beleid.

TOTAAL -€               625 67,50€     42.187,50€  42.187,50€     -€                 -100 -€                564 -€                35.437,50€    525 35.437,50€     

Opmerking:

Van de gemeente is toestemming ontvangen voor een aanpassing in het aantal te besteden  uren voor dit thema.

Goedgekeurde aanpassing op 

de beschikkingAanvraagd en beschikt

Verantwoord door 

instelling Vast te stellen conform ASV



VL-23721 Thema C -> Verbeteren van de kwaliteit van leven via het sociaal domein 

(Wmo, Participatiewet, Werk, Inkomen en Wonen) 

Omschrijving Bedrag Uren Uurtarief Bedrag Totaal Facturen Uren Facturen Uren Facturen Bedrag Uren Totaal

Er worden activiteiten georganiseerd om drempels weg te nemen en de problematiek 

van werken met een beperking onder de aandacht te brengen.

De Vrijwillige Onafhankeleijk Cliëntondersteuners (VOCO’s) behandelen hulpvragen. 

Het gaat om het ondersteunen van Hagenaars met een beperking bij hun contacten 

met instanties, zoals de gemeente.

Er worden spreekuren gehouden bij minimaal twee Servicepunten XL onder meer voor 

mensen met een mirgratieachtergrond.

Er worden activiteiten georganiseerd over het vraagstuk van ouder worden met een 

beperking en kleinschalige lotgenotenbijeenkomsten voor Hagenaars met een 

migratieachtergrond en andere speciefieke groepen uit de samenleving.

Er wordt een groepje jongeren begeleid dat zich inzet voor het jongerenplatform 

Onbeperkt Haags. Er wordt gestreefd naar uitbreiding van het redactieteam.

Er worden activiteiten georganiseerd om beter inzicht te krijgen in wat er nodig is om 

zelfstandig te (blijven) wonen.

Advies opstellen over het tekort aan aangepaste woningen.

Advies uitbrengen over informatieverstrekking rond MIVA-woningen. 

TOTAAL -€               625 67,50€     42.187,50€  42.187,50€     -€                 -100 -€                525 -€                35.437,50€    525 35.437,50€     

Opmerking:

Van de gemeente is toestemming ontvangen voor een aanpassing in het aantal te besteden uren voor dit thema.

Aanvraagd en beschikt

Goedgekeurde aanpassing op 

de beschikking

Verantwoord door 

instelling Vast te stellen conform ASV



VL-23721 Thema D -> Bevorderen toegankelijkheid Openbare ruimte, Openbare 

gebouwen en Openbaar vervoer 

Omschrijving Bedrag Uren Uurtarief Bedrag Totaal Facturen Uren Facturen Uren Facturen Bedrag Uren Totaal

Adviezen opstellen over de verbetering van de toegankelijkheid van openbare 

gebouwen (TOG).

Adviezen opstellen over de verbetering van de toegankelijkheid van het openbaar 

vervoer: Visie ontwikkelen op de OV-schaalsprong, OV-haltes waar knelpunten zijn 

met spleetbreedte en spleethoogte.

Deelname aan overleggen met MRDH/HTM en/of het Ingenieursbureau omtrent 

actuele zaken rondom de toegankelijkheid van het OV.

Opstellen adviezen/signalen over (her)inrichtingsprojecten openbare ruimte (VOR) en 

monitoren van het huidige beleid (overleg met wegbeheerders).

Deelname aan stuurgroepen, werkgroepen en projectgroepen voor bijvoorbeeld 

Spuiplein, Centrum Noord (Javastraat e.o) en Zoutmanstraat.

Objecten testen op toegankelijkheid door TestTeam ‘Zicht op Den Haag’ en Mobiel 

TestTeam. Opstellen van verbeterpunten.

Organisatie van ervaringstours om toegankelijkheid te verbeteren 

(beleidsbeïnvloeding).

 

Coaching aanbieden aan reizigers ten behoeve van (hernieuwde) kennismaking met 

het OV.

Activiteiten organiseren ter bevordering van de toegankelijkheid van de 

horeca/winkeliers.

Onderzoek naar de mogelijkheid om een stoeptegel ‘Hou de lijn vrij’ te ontwerpen en 

door gemeente op geselecteerde plekken te laten aanbrengen.

Monitoring van de toegankelijkheid bij wegwerkzaamheden. Activiteiten gericht op 

bewustwording bij grondwerkzaamheden (vervolg op testteam Werk in Uitvoering).

Testen van de toegankelijkheid en bereikbaarheid van festivals.

Actieplan elektrische rolstoel in de bus uitvoeren.

Activiteit in het kader van de opening van de heringerichte speeltuin Van Campenvaart 

(samen met stadsdeel LY).

Subtotaal -€             1650 67,50€    111.375,00€   111.375,00€    -150 -€                   1501 -€              101.250,00€ 1500 101.250,00€  

Adviseren over de toegankelijkheidsvraagstukken  

Beoordelen van de kwaliteit van de toegankelijkheid van bouwplannen bij nieuwbouw, 

renovatie of herbestemming en advisering hierover.

Adviezen opstellen voor MKB-ondernemers (winkeliers en horecabedrijven) over het 

verbeteren van de toegankelijkheid van bedrijven.

Bouw- en kostentechnisch advies geven bij de subsidieaanvragen voor de 

gemeentelijke toegankelijkheidsregeling. 

Bouwkundig advies geven bij Wmo-aanvragen via onafhankelijke cliëntondersteuning. 

Inzichtelijk maken van de normen om de toegankelijkheid van woningen te 

verbeteren, ten behoeve van initiatiefnemers van woningbouwplannen, zoals 

projectontwikkelaars en corporaties.

10 adviezen ten behoeve van het toegankelijker maken van digitale communicatie.

1 maal activiteit gericht op het bevorderen van toegankelijkheid van digitale 

informatie (inclusief organisatie van een activiteit) voor opdrachtgevers van 

webapplicaties en hun team. 

Het verder uitbouwen van het testteam digitale communicatie.

Subtotaal -€             815 67,50€    55.012,50€      55.012,50€      -€               0 -€                   860 -€              55.012,50€   815 55.012,50€    

Abonnement op Ongehinderd website en app (tot 1 juli 2020). 5.000,00€    5.178,80€          5.000,00€     

Voor 1 juli 2020 Samen op Pad operationeel maken. Daarbij is geen rekening 

gehouden met abonnementskosten voor Samen op Pad en de ontwikkeling van een 

website en app. Het aanstellen projectmedewerker voor 8 uur per week gedurende 9 

maanden (vanaf begin 2020). 300 67,50€    20.250,00€    300

 

Reguliere werkzaamheden: Up to date houden en uitbreiden digitale 

toegankelijkheidsinformatie (website en app ongehinderd.nl/denhaag). Toevoegen 

125 nieuwe items/objecten op Ongehinderd.nl/Samen op pad.  Tijdsinvestering 

coördinatie en begeleiding vrijwilligers. 215 67,50€    14.512,50€    215

Publiekscampagne organiseren om bekendheid te genereren voor Samen op Pad. 
5.000,00€    5.281,20€          5.000,00€     

Subtotaal 10.000,00€  515 67,50€    34.762,50€     44.762,50€      -€               0 10.460,00€       515 10.000,00€  34.762,50€   515 44.762,50€    

TOTAAL 10.000,00€  2.980 201.150,00€   211.150,00€    -€               -150 10.460,00€       2.876 10.000,00€  191.025,00€ 2.830 201.025,00€  

Opmerkingen:

Van de gemeente is toestemming ontvangen voor een aanpassing in het aantal te besteden uren voor dit thema.

Aanvraagd en beschikt

Verantwoord door 

instelling Vast te stellen conform ASV

Goedgekeurde aanpassing op 

de beschikking



VL-23721 Thema E -> Vrijetijdbesteding: Bevorderen toegankelijkheid van 

Sport/bewegen, Cultuur en Recreatie 

Omschrijving Bedrag Uren Uurtarief Bedrag Totaal Facturen Uren Facturen Uren Facturen Bedrag Uren Totaal

Activiteiten organiseren met het oog op sportstimulering, cultuurparticipatie en 

recreatie.

Activiteiten organiseren gericht op het bevorderen van empowerment en 

zelfvertrouwen waardoor de bereidheid om aan de samenleving deel te nemen 

toeneemt.

Verkennen of er bij de achterban behoefte is aan het aanbieden van een maatje bij 

Uniek sporten (Ons helpt ons).

Ondersteunen van activiteiten van de Stichting Haagse Sportstimulering voor 

Gehandicapten(HSG).

Ondersteunen realisatie Mobilitheek

In navolging van het Eschermuseum een andere culturele instelling ondersteunen bij 

het toegankelijk/inclusief maken van hun collectie.

Subtotaal -€              150 67,50€    10.125,00€      10.125,00€       100 -€                    250 -€               16.875,00€    250 16.875,00€     

Monitoren van de kwaliteit van de strandrolstoelen. Jaarlijks een vervangingsplan 

opstellen. Het onderhouden van contact met Biesieklette en het onderhoudsbedrijf. 20 67,50€     1.350,00€        1.350,00€         20 1.350,00€      20 1.350,00€       

Uitvoeren vervangingsplan strandrolstoelen. 10.000,00€   10.000,00€       7.776,00€          10.000,00€   10.000,00€     *1

Subtotaal 10.000,00€  20 67,50€    1.350,00€         11.350,00€       -€                0 7.776,00€          20 10.000,00€   1.350,00€      20 11.350,00€     

TOTAAL 10.000,00€  170 11.475,00€      21.475,00€       -€                100 7.776,00€          270 10.000,00€   18.225,00€    270 28.225,00€     

Opmerkingen:

- Van de gemeente is toestemming ontvangen voor een aanpassing in het aantal te besteden uren voor dit thema.

*1: De € 10.000 is aangevraagd als "1-tje".

Aanvraagd en beschikt

Goedgekeurde aanpassing op 

de beschikking

Verantwoord door 

instelling Vast te stellen conform ASV



VL-23721 Thema F -> Collectieve belangenbehartiging 

Omschrijving Bedrag Uren Uurtarief Bedrag Totaal Facturen Uren Facturen Uren Facturen Bedrag Uren Totaal

Inventarisatie opstellen (shortlist) van de belangrijkste belangen per beperking. Er 

wordt een strategie ontwikkeld en per beperking een kernthema (met 

kernboodschap) gekozen en hieraan wordt uitvoering gegeven. 

Vanuit het perspectief van mensen met een beperking laat Voorall haar stem horen bij 

ambtenaren, raadsleden, gemeentebestuurders, organisaties, bedrijven en het 

Haagse publiek in het algemeen. Ervaringsdeskundigen worden hier nadrukkelijk bij 

betrokken. 

Er worden activiteiten georganiseerd gericht op beleidsbeïnvloeding, 

belangenbehartiging en het wegnemen van barrières en bekendheid voor het VN-

Verdrag.

Er worden waarderingsactiviteiten georganiseerd voor de ongeveer 90 vrijwilligers 

van Voorall. 

Er worden activiteiten georganiseerd gericht op professionalisering van de 

vrijwilligers. 

Er worden activiteiten georganiseerd om vrijwilligers te werven.

TOTAAL -€               625 67,50€     42.187,50€  42.187,50€     -€                 -50 -€                575 -€                38.812,50€    575 38.812,50€     

Opmerking:

Van de gemeente is toestemming ontvangen voor een aanpassing in het aantal te besteden  uren voor dit thema.

Aanvraagd en beschikt

Goedgekeurde aanpassing op 

de beschikking

Verantwoord door 

instelling Vast te stellen conform ASV



VL-23721 Thema G -> Zelfstandig en zelfredzaam door innovatie 

Omschrijving Bedrag Uren Uurtarief Bedrag Totaal Facturen Uren Facturen Uren Facturen Bedrag Uren Totaal

Er worden een Innovatieplatform en een panel/community opgericht dat zich gaat 

bezighouden met het beoordelen/testen van bestaande innovaties, nieuwe innovaties 

van onderaf bedenken en uitleg gaat geven over het gebruik van innovaties. Er wordt 

hierbij nauw samengewerkt met de gemeente. 

Er worden activiteiten georganiseerd en adviezen opgesteld, onder meer over de 

vraag of Google het rolstoelsymbool voor toegankelijkheid/toilet bij horeca en winkels 

op Googlemaps zichtbaar kan maken. Voorts wordt onderzocht of rateltikkers op 

stoplichten geïndividualiseerd kunnen worden. Er wordt onderzocht of het mogelijk is 

een digitale buddy app (stadsmaatje) te ontwikkelen waarmee mensen met een 

visuele beperking zich beter kunnen oriënteren. Ook wordt onderzocht of Swiss-trac 

(aankoppelunit rolstoel) verhuurbaar kan worden gemaakt als oplossing van de first 

en last mile in het OV.

Verkennen of er behoefte is aan het oprichten van een Digi-café, een maandelijkse 

ontmoeting waarin mensen met een beperking elkaar digitaal wegwijs maken.

Er worden innovaties onder de aandacht gebracht bij de achterban, bijvoorbeeld over 

de mogelijkheden van spraakherkenning.

Gewenste innovaties onder de aandacht brengen bij start-ups en/of andere bedrijven.

Aanmoedigen van en communicatie over innovaties op het gebied van openbare 

ruimte, gebouwen of vervoer aanmoedigen (ter vergelijking met project 

Eschermuseum).

TOTAAL -€               300 67,50€     20.250,00€  20.250,00€     -€                 50 -€                357 -€                23.625,00€    350 23.625,00€     

Opmerking:

Van de gemeente is toestemming ontvangen voor een aanpassing in het aantal te besteden  uren voor dit thema.

Aanvraagd en beschikt

Goedgekeurde aanpassing op 

de beschikking

Verantwoord door 

instelling Vast te stellen conform ASV



VL-23721 Thema H -> Informeren van en communicatie met de achterban 

Omschrijving Bedrag Uren Uurtarief Bedrag Totaal Facturen Uren Facturen Uren Facturen Bedrag Uren Totaal

Er worden 10 nummers van de nieuwsbrief ‘Voorall(e) Hagenaars’ en tweewekelijks 

een Nieuwsflits uitgebracht. 

Er worden mailings en persberichten verstuurd. 

Er wordt gecommuniceerd door middel van berichten op de website, sociale media 

(facebook, twitter) en de website Allemaal Hagenaars.

Behandeling van individuele informatieverzoeken, signalen en klachten (gesprekken, 

telefonisch, per mail). 

Er komt een community op sociale media waar oplossingen voor problemen worden 

uitgewisseld. 

Abonnementen (websites e.d.) technisch onderhoud websites, en aanschaf 

communicatiematerialen. 15.000,00€   11.162,00€    15.000,00€   15.000,00€     *1

TOTAAL 15.000,00€  725 67,50€    48.937,50€  63.937,50€    -€                 250 -€                995 15.000,00€   65.812,50€    975 80.812,50€     

Opmerking:

- Van de gemeente is toestemming ontvangen voor een aanpassing in het aantal te besteden  uren voor dit thema.

*1: De € 15.000 is aangevraagd als "1-tje".

Aanvraagd en beschikt

Goedgekeurde aanpassing op 

de beschikking

Verantwoord door 

instelling Vast te stellen conform ASV



VL-30862 -> Samenwerking Voorall-iZi ervaarwoning 2020

Omschrijving Bedrag Uren Uurtarief Bedrag Totaal Facturen Uren Facturen Bedrag Uren Totaal

Inhuur beheerder en community-manager 1 juli t/m 31 december 2020 84.700€        84.700€           80.573€         84.700€         84.700€           

Schoonmaakkosten 1 juli t/m 31 december 2020 1.000€          1.000€             1.000€           1.000€             

Huur van de woning n.v.t. n.v.t.

Overige huisvestingslasten (NUTS-voorzieningen) 1.000€          1.000€             1.000€           1.000€             

Abonnementen op producten 1.500€          1.500€             1.500€           1.500€             

Activiteiten 1.250€          1.250€             1.250€           1.250€             

PR 1.500€          1.500€             1.500€           1.500€             

Inzet Voorall beheer en doorontwikkeling. Inclusief behandeling van vragen 70 71,43€     5.000€           5.000€             84 5.000€            70 5.000€             

 

Onderhoud en beheer 500€              500€                500€              500€                

Ontvangstkosten bezoekers 900€              900€                816€               900€              900€                

Reiskosten 500€              500€                500€              500€                

Overige personeelslasten 750€              750€                750€              750€                

TOTAAL 93.600€        70 5.000€          98.600€           81.390€         84 93.600€         5.000€            70 98.600€          

Opmerking:

- Met de gemeente is afgestemd dat onderbestedingen niet terug betaald hoeven te worden.

Aanvraagd en beschikt

Verantwoord door 

instelling Vast te stellen conform ASV



TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

WNT-verantwoording 2020

0. Maximum bezoldiging

Voor Stichting Voorall is het WNT-bezoldigingsmaximum voor een topfunctionaris voor 2020 € 201.000 bij een fulltime-dienstverband.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende 

topfunctionaris met 

diensbetrekking

Voorletter W.C. J. C.P. B.D. N. J. van der H.J. van der S.K.

Naam Carabain Zuurmond Ockhuysen Dumfries Blok Sande - Venetiaan Brugge Ali

Functiegegevens Directeur- 

Bestuurder

Voorzitter Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 30/9 1/3 - 31/12 20/5 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 0,81

Dienstbetrekking? Ja

Indiviueel WNT-maximum 162.810€                 30.150€             20.100€               20.100€               20.100€               15.075€                   16.750€           12.563€                 

99.849€                   

Beloningen betaalbaar op termijn 8.376€                     

Subtotaal 108.225€                 -€                       -€                        -€                        -€                        -€                             -€                     -€                           

-/- Onverschuldigd betaald bedrag -€                             -€                       -€                        -€                        -€                        -€                             -€                     -€                           

Totaal bezoldiging 2020 108.225€                 -€                       -€                        -€                        -€                        -€                             -€                     -€                           

Gegevens 2019

1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 0,78

Dienstbetrekking? Ja

Indiviueel WNT-maximum 151.320€                 29.100€             19.400€               19.400€               19.400€               19.400€                   

91.253€                   -€                       -€                        -€                        -€                        -€                             

Beloningen betaalbaar op termijn 8.406€                     -€                       -€                        -€                        -€                        -€                             

Totaal bezoldiging 2019 99.659€                   -€                       -€                        -€                        -€                        -€                             

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2020 een WNT-relevante 

bezoldiging hebben ontvangen. Er zijn in 2020 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT 

dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT zijn vermeld of hadden moeten worden vermeld.

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

Toezichthoudende topfunctionarissen

Aanvang en einde functievervulling in 2020

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

Aanvang en einde functievervulling in 2019
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