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Stichting Gehandicaptenzorg van de Gereformeerde Gemeenten (Siloah) is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (RSIN 6129705). Met dit jaarverslag wordt conform de verplichtingen vanuit de ANBI-status door Siloah verantwoording afgelegd over de activiteiten en de financiële
stromen vanuit de fondsenwerving.
Voor de integrale jaarverantwoording van Siloah wordt verwezen naar de jaarrekening van Siloah en de
geconsolideerde jaarrekening van Stichting Sirjon Zorggroep. Deze jaarrekeningen zijn samen gepubliceerd
op www.jaarverantwoordingzorg.nl (DigiMV instellingsnaam “Siloah”).
Telefoon 088-2754500
Adres Gieterijstraat 120, 2984 AB Ridderkerk
Mail en website info@siloah.nl | www.siloah.nl
IBAN NL29 RABO 0380 5074 47

Inhoudsopgave
1.

Inleiding ................................................................................................................................................... 3

2.

Profiel van de organisatie......................................................................................................................... 3

3.

4.

5.

2.1.

Grondslag en doelstelling ....................................................................................................................... 3

2.2.

Governance ............................................................................................................................................ 4

Verrichte activiteiten in 2020 ................................................................................................................... 4
3.1.

Organisatieontwikkelingen ..................................................................................................................... 4

3.2.

Uitgevoerde projecten ........................................................................................................................... 4

3.3.

Anders door Corona ............................................................................................................................... 5

3.4.

Communicatie ........................................................................................................................................ 5

Financiële verantwoording over 2020 ...................................................................................................... 6
4.1.

Toelichting beheer vermogen ................................................................................................................ 6

4.2.

Toelichting inkomsten ............................................................................................................................ 6

4.3.

Toelichting bestedingen ......................................................................................................................... 7

Vooruitblik ............................................................................................................................................... 8
5.1.

Ontwikkeling beleidsplan ....................................................................................................................... 8

5.2.

Activiteiten voor 2021 ............................................................................................................................ 8

2

1. Inleiding
Met dit activiteitenverslag wordt verantwoording afgelegd over de binnen Siloah uitgevoerde activiteiten
met betrekking tot fondsenwerving. In dit verslag zijn alle gegevens vermeld die door de Belastingdienst
worden verplicht om te publiceren1; in voorkomende gevallen is verwezen naar onze website.
Omdat in de jaarrekening van Siloah de financiële stromen vanuit fondsenwerving een onderdeel zijn van
het grote geheel willen wij ons in dit verslag expliciet verantwoorden over de hieruit ontvangen middelen
en de besteding daarvan. Voor de integrale jaarverantwoording van Siloah wordt verwezen naar de jaarrekening van Siloah en de geconsolideerde jaarrekening van Zorggroep Sirjon. Siloah is onderdeel van de
Zorggroep Sirjon. Ouderenzorginstellingen Elim in Barneveld en Maranatha in Rijssen maken eveneens onderdeel uit van deze zorggroep. De jaarrekeningen zijn gepubliceerd op www.jaarverantwoordingzorg.nl.
Hanteer in DigiMV de instellingsnaam “Siloah”.
Particulieren, kerken en organisaties zetten zich op verschillende wijzen in voor de doelstelling van Siloah.
Deze betrokkenheid vanuit de achterban wordt zeer gewaardeerd, waarbij het ons past om God daarvoor
te danken. Daarnaast verplicht dit ons om de ontvangen financiële middelen verantwoord te besteden voor
het beoogde doel en om daarover ook transparant te communiceren.
Siloah valt in de categorie “Grote ANBI” en om die reden is ook het sinds 2021 voorgeschreven standaardformulier gepubliceerd op onze website. In dat formulier is waar mogelijk verwezen naar onder andere dit
jaarverslag.

2. Profiel van de organisatie
2.1.

Grondslag en doelstelling

De stichting heeft tot grondslag de Heilige Schrift, als het onfeilbaar Woord van God en aanvaardt als daarop
gegrond de Drie Formulieren van Enigheid, vastgesteld in de Nationale Synode, gehouden in Dordrecht in
de jaren zestienhonderdachttien en zestienhonderdnegentien, waarin zij zowel de verstandelijke als de bevindelijke zijde van de in de Heilige Schrift vervatte waarheden erkent te zijn uitgedrukt.
De stichting heeft ten doel overeenkomstig de geformuleerde grondslag, het voorzien in duurzame huisvesting, verzorging en pedagogische begeleiding van gehandicapten behorende tot de Gereformeerde Gemeenten en andere reformatorische kerken in zoverre men bereid is de grondslag van de stichting te onderschrijven alsmede al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.
De stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. Het stichten, in stand houden en exploiteren van voorzieningen voor mensen met een handicap
b. Het samenwerken met al die organisaties welke zich bewegen op het terrein van de zorgverlening,
in het bijzonder gehandicaptenzorg, voor zover dit niet in strijd is met de grondslag en doelstelling;
c. Het bieden van zorg en dienstverlening in de meest ruime zin des woords aan mensen met een
handicap buiten de hiervoor onder a. genoemde voorzieningen.
1

Gegevens van een ANBI publiceren op het internet (belastingdienst.nl)
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De stichting heeft geen winstoogmerk en houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor
de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.

2.2.

Governance

De stichting heeft een Raad van Bestuur, een Raad van Toezicht en een Raad van Advies. De samenstelling
van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht en de functies van de leden zijn opgenomen op onze website.
Volg hiervoor het menu “over Siloah” en vervolgens “Organisatie”. De samenstelling is voor de gehele Zorggroep Sirjon identiek. Gedurende 2020 zijn er geen wijzigingen in de samenstelling geweest.
De honorering van zowel de leden van de Raad van Bestuur als van de Raad van Toezicht (feitelijke beleidsbepalers) vindt voor het geheel van Zorggroep Sirjon plaats conform de WNT-richtlijnen voor zorginstellingen. Hierover hebben wij verantwoording afgelegd in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Sirjon
Zorggroep. Er wordt geen aanvullende honorering verstrekt aan de leden van de Raad van Bestuur of van
de Raad van Toezicht als gevolg van de ANBI-status. Alle leden ontvangen alleen een beloning op grond van
hun uitvoerende taken en verantwoordelijkheden bij de zorginstellingen. Het personeel van Siloah valt onder de CAO Gehandicaptenzorg.
Siloah houdt zich aan de Governancecode Zorg en rapporteert hierover in de jaarverantwoording in DigiMV.
Op onze website is het Reglement van de Raad van Bestuur en het Reglement van de Raad van Toezicht
gepubliceerd.

3. Verrichte activiteiten in 2020
3.1.

Organisatieontwikkelingen

In oktober 2020 is binnen Siloah een fondsenwerver aangesteld. Deze functie is nieuw binnen onze organisatie. Als organisatie willen we actiever gaan werven voor projecten die het welbevinden van onze cliënten
ondersteunen en vergroten. Er is eind 2020 gestart met het ontwikkelen van een beleidsplan voor de inhoud en werkkaders van deze functie.

3.2.

Uitgevoerde projecten

Onlinebijbelprogramma
Om onze cliënten op een eenvoudige wijze het Woord van God over te brengen willen we het onlinebijbelprogramma “Door Woord en Geest” aanschaffen. Eind 2020 zijn wij begonnen met het werven van deze
gelden bij onze achterban. De eerste stap was het aanschrijven van de diaconieën van onze achterban. Eind
2020 was er al € 21.000 opgehaald voor dit project. Voor dit project is circa € 35.000 per jaar aan investering
nodig. Het gaat om een programma van drie jaar, waarna het programma hergebruikt kan worden. In 2021
zoeken we nog naar aanvullende inkomsten voor dit project middels fondsenwerving.
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Muziekinstrumenten
We hebben een orgel en extra CRDL voor onze locaties in Zeeland aan kunnen schaffen dankzij de ondersteuning van een regionaal steunfonds. Deze muziekinstrumenten leveren ontzettend veel plezier en contact momenten op voor onze cliënten. De CRDL is een muziekinstrument waarmee je door middel van muziek in contact kan komen met elkaar.
Beweegapparaten en fietsen
Om bij te dragen aan een gezonde leefstijl van onze cliënten en hen meer te kunnen laten bewegen zijn
onder andere fietsen, een duofiets, een trampoline, een beleeftafel en een fietslabyrint aangeschaft. Dit
hebben we aan kunnen schaffen door giften die we ontvangen hebben en opbrengsten van eerdere verkoopdagen bij enkele van onze locaties.
Delen door liefde over de landsgrens (Moldavië)
Begin 2020 is een samenwerking gestart met de Stichting Kom over en help. Wij willen kennis en deskundigheid brengen in Moldavië via twee partnerorganisaties van deze stichting. Enkele van onze medewerkers
zullen naar Moldavië vertrekken om daar hun kennis van de zorgverlening over te dragen door delen en
training. Andersom denken we dat we door kennis te delen ook veel kunnen leren. Leren van mensen die
zich onder moeilijke omstandigheden inzetten om kwetsbare kinderen met een verstandelijke beperking
en ouderen, toch zorg en begeleiding te bieden. Vaak bij een open Bijbel.
Vanwege Corona is het bezoek aan Moldavië uitgesteld. Zodra dit mogelijk is, reizen vier medewerkers van
Sirjon naar Moldavië (twee uit de ouderenzorg en twee uit de gehandicaptenzorg). Om dit financieel te
ondersteunen wordt door de organisatie en door henzelf actie gevoerd onder collega’s en eigen persoonlijke kring. Alle ervaringen in Moldavië worden gedeeld, zodat de hele organisatie mee kan beleven en leren.

3.3.

Anders door Corona

In het afgelopen jaar zijn veel dingen anders gegaan dan we gewend waren. Ook omtrent het fondsenwerven. De functie zelf is vanaf oktober 2020 nieuw binnen onze organisatie. Dat houdt echter niet in dat er
geen acties werden gehouden. Vanuit locaties wordt jaarlijks veel ondernomen, zoals zangavonden, verkopingen, een verkoopdag bij één van onze locaties (bekend onder de naam: BigShopperDag), oliebollenverkoping, snoeprollen verkoop, kerststukken verkoop enz. Helaas konden veel van deze activiteiten in 2020
niet door gaan en waren de inkomsten van particulieren daarom ook navenant minder.

3.4.

Communicatie

Om onze acties bekend te maken bij de achterban communiceren we hierover voornamelijk via de website
en ons periodieke magazine. Daarnaast maken we ook gebruik van persoonlijke contacten (mondeling en
per mail) rondom de locaties. De projecten waarvoor we steun vragen, krijgen aandacht in het magazine,
zodat er verbinding ontstaat tussen de sponsors en onze cliënten. In het te ontwikkelen beleidsplan fondsenwerving wordt het communicatieplan ook nadrukkelijk opnieuw tegen het licht gehouden.
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4. Financiële verantwoording over 2020
De mutaties met betrekking tot fondsenwerving worden geboekt in een bestemmingsfonds. Het saldo van
het bestemmingsfonds per 31 december 2020 bedroeg € 436.000 (2019: € 389.000). De mutatie bestaat uit
inkomsten € 111.000 (2019: € 83.000) en uitgaven € 64.000 (2019: € 63.000). Op alle drie de elementen
gaan we hieronder gedetailleerd in.

4.1.

Toelichting beheer vermogen

Zoals eerder vermeld blijkt uit de jaarrekening van Siloah 2020 niet expliciet hoe groot de financiële stroom
vanuit fondsenwerving op grond van de ANBI-status is geweest. In de financiële administratie wordt een
bestemmingsfonds in stand gehouden waarin alle ontvangen giften, schenkingen, legaten en andere soortgelijke baten worden geadministreerd. De bestedingen worden aan ditzelfde fonds onttrokken en daarmee
zijn de baten en lasten niet zichtbaar in de staat van baten en lasten in deze jaarrekening. Het bestemmingsfonds is opgenomen onder de kortlopende schulden.
De ontvangen giften worden waar mogelijk op basis van omschrijving of tegenpartij gekoppeld aan een
specifieke locatie. De gift wordt ook in de administratie verantwoord op desbetreffende locatie van Siloah.
Als dit niet mogelijk is, wordt dit verantwoord op de algemene kostenplaats. De giften op de locatie worden
besteed onder verantwoordelijkheid van de manager zorg, waar van toepassing ook voor het gerichte doel
waarmee de giften zijn geoormerkt. De giften die op de algemene kostenplaats worden ontvangen, worden
besteed aan de doelstelling zoals hiervoor beschreven. Tot de besteding wordt besloten door het portefeuilleoverleg, een overlegorgaan waarin verschillende managers uit alle gebieden zitting hebben.
De betrokkenheid van onze achterban wordt door Siloah gezien als belangrijkste risico, maar tevens als
belangrijkste kans. We zijn afhankelijk van giften vanuit de achterban en daarom wordt onze organisatie
met betrekking tot fondsenwerving verder geprofessionaliseerd. Ook wordt beleid ontwikkeld om het saldo
van het bestemmingsfonds verder te verlagen door het verantwoord besteden van de aanwezige middelen.

4.2.

Toelichting inkomsten

De inkomsten laten een stijging zien ten opzichte van
2019. De belangrijkste reden is de hiervoor gemelde
wervingsactie voor het aan te schaffen bijbelprogramma. Hiervoor is tot en met 31 december 2020
reeds een mooi bedrag van € 21.000 ontvangen van
verschillende kerkelijke gemeenten. In giften van kerken is dan ook een stijging te zien in de grafiek hiernaast. Nalatenschappen zijn incidentele giften. De giften van organisaties uit onze achterban zijn in 2020 gelijk aan vorig jaar, bij particulieren is wel een teruggang
te zien. Reden is dat er vanwege Corona minder fondswervingsacties zijn georganiseerd.
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In vergelijking met 2019 is de categorie “Steunfondsen”
nieuw. Gedurende 2020 hebben we een aanvraag toegekend
gekregen van de Stichting Steunfonds voor huisvesting en verzorging van ouderen en hulpbehoevenden in Zeeland. Deze is
bestemd voor de aanschaf van een orgel en een extra Cradle
(klankschaal) voor de locaties in Zeeland. Deze zijn begin 2021
aangeschaft. Ziende op de verschillende doelgroepen vanuit
onze achterban is de verdeling van de inkomsten hiernaast gevisualiseerd.
De categorie “regionale commissies” betreft het saldo van inkomsten en bestedingen van plaatselijke commissies in
Zeeland en in Rijssen.
Eind 2020 is er € 5.000 ontvangen van een organisatie voor onze samenwerking met de stichting Kom over
en Help, gericht op Moldavië. Deze gift is in 2021 besteed voor dit doel.

4.3.

Toelichting bestedingen

De bestedingen in 2020 zijn ongeveer even hoog als 2019. De bestedingen zijn gedaan voor zover het saldo
in het bestemmingsfonds van desbetreffende locatie hiervoor toereikend was. De manager zorg is verantwoordelijk voor het beheer en de besteding van de ontvangen giften. In 2020 zijn er geen bestedingen
gedaan vanuit de ontvangen giften op de algemene kostenplaats die niet aan een locatie toegewezen konden worden. Dit willen we vanaf 2021 wel gaan doen, waarvoor het beleidsplan inclusief bestedingsplanning wordt geüpdatet.
De belangrijkste bestedingen gedurende 2020 zijn als volgt:
Bestedingsdoel
Elektrische duofiets Bodegraven
Belevenistafel De Burcht
Fietslabyrint Eersteling
Cradle Beukelaar
Quarantainer Tharah
Snijmachine Molenhoek
Beugelzaag Bodegraven
Snoepgoed t.b.v. verkoop Zeeland
Tuinmeubels Zeeland
Beamer Tharah
Trampoline Zeeland
Hometrainer Eersteling
Orgel Tharah
Plafondwolksysteem Molenhoek
Verbouwing fietsen Zeeland
Fiets Bodegraven
Diversen
Eindtotaal

Bedrag
14.570
9.979
6.000
5.810
5.690
4.531
1.997
1.797
1.542
1.533
1.424
1.299
1.100
1.083
847
750
3.807
63.758
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5. Vooruitblik
5.1.

Ontwikkeling beleidsplan

In de loop van 2021 werken we aan een meerjarenbegroting met een opbouw van inkomsten uit de verschillende geldstromen. Omdat de functie nieuw is binnen de organisatie wordt er een geheel nieuw meerjarenbeleidsplan opgesteld. Dit beleidsplan ontwikkelt zich in de eerste helft van 2021. In het tweede kwartaal 2021 zal dit beleidsplan afgerond zijn en op de site gepubliceerd worden. Om een werkbare situatie te
creëren is er vooruitlopend op het meerjarenbeleidsplan een beleidsnotitie met werkplan gemaakt voor
het jaar 2021.

5.2.

Activiteiten voor 2021

Dit jaar willen we gebruiken om de ontwikkeling van fondsenwerving op gang te brengen. Wij willen graag
de verbinding met onze achterban continueren en verder vergroten. Door de komst van het Coronavirus
zijn er ook in 2021 veel acties die niet door kunnen gaan. Onze activiteiten willen we (ook op andere terreinen) verder uitbreiden om zo onze financiële inkomsten te behouden en versterken.
We willen ons in 2021 voornamelijk gaan richten op het vergroten van de inkomsten. Hiervoor benaderen
we meerdere doelgroepen met de volgende activiteiten:
Donateurs/particuliere gevers
Meer verbinding door aan te sluiten bij de bestaande contactmomenten met ouders, betrokkenen en gemeenteleden middels ons magazine. Op de website gaan we ook de mogelijkheid geven voor “het aanmelden als vriend” waardoor we kunnen beginnen met het opbouwen van een relatie database.
Bedrijven
We willen reeds bij ons betrokken bedrijven meer gaan betrekken door jaarlijks een netwerkbijeenkomst
te organiseren en bedrijven op de hoogte houden van de ontwikkeling van projecten. Ook worden mogelijkheden voor uitbreiding van ons netwerk verkend.
Kerken/diaconieën
Identiteitsgebonden projecten willen we zoveel mogelijk verbinden aan onze kerkelijke achterban. Het Onlinebijbelprogramma zal ook in 2021 aanleiding zijn voor de nodige activiteiten.
Vermogensfondsen
Grote projecten die vallen buiten de reguliere financiering (maar bijvoorbeeld wel de kwaliteit van leven
verbeteren, of essentieel zijn voor de organisatie) dienen we in bij vermogensfondsen. Dit is een nieuw
terrein voor Siloah en hier zullen in 2021 de eerste stappen worden gezet met waar mogelijk ook een aanvraag voor een bijdrage op een concreet project.
Regionale fondsenwerving/ondersteuning commissies ‘Vrienden van Siloah’
We gaan inventariseren wat er in alle regio’s gebeurt en welke behoefte er is aan ondersteuning vanuit
Siloah centraal.
De Coronacrisis nodigt ons uit om op een andere manier plannen te maken om onze activiteiten door te
zetten. Deze inkomsten zijn nodig voor de toekomst om het welbevinden van onze cliënten verder te kunnen blijven vergroten. In dit alles weten we ons afhankelijk van de Heere en dat Hij het werk wat wij mogen
doen, wil zegenen.
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