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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
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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 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.
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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. In 2021 is een nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht benoemd, vanwege het
verstrijken van de termijnen van de vorige voorzitter.
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 2021
3.1.

Organisatieontwikkelingen

In oktober 2020 is binnen Siloah een fondsenwerver aangesteld voor de zorggroep. Deze functie is nieuw
binnen onze organisatie. Als organisatie willen we actiever werven voor projecten die het welbevinden van
onze cliënten ondersteunen en vergroten. In 2021 heeft fondsenwerving een steeds duidelijker positie gekregen in onze organisatie en dit kunnen we terug zien in de hierna beschreven projecten.
In 2021 is ook de mogelijkheid gekomen om via de website een donatie te doen. Er is een koppeling gemaakt voor iDeal-betalingen, waardoor het online doneren zo makkelijk mogelijk is. Er kan een algemene
gift, een gelabelde gift of een periodieke gift gedaan worden via onze website.
De lopende en afgeronde projecten staan vermeld op de site. Ondanks de belemmeringen rondom Corona
zijn we als organisatie actiever gaan werven voor projecten die het welbevinden van onze cliënten ondersteunen en vergroten. De project aanvragen zijn voornamelijk bij vermogensfondsen gedaan, zoals ook in
hoofdstuk vier terug te zien is. Er is ook ingezet op donaties vanuit de achterban. Begin 2021 is er een brief
bij het Siloah Magazine gevoegd, met daarin de vraag naar een particuliere gift voor de nieuw aan te schaffen Bijbelmethode.
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3.2.

Uitgevoerde projecten

Bijbelmethode
Om onze cliënten op een eenvoudige wijze het Woord van God over te brengen hebben we in 2021 het
onlinebijbelprogramma “Door Woord en Geest” aangeschaft. Eind 2020 zijn wij begonnen met het werven
van de benodigde gelden bij onze achterban. In 2021 hebben we bijdragen ontvangen van een tweetal
kerkelijke vermogensfondsen. Ook zijn er veel gelden ontvangen van particulieren en van kerken. Dit project is een investering verspreid over drie jaar en in 2021 hebben we alle benodigde gelden mogen ontvangen en is overgegaan tot de aanschaf van deze Bijbelmethode.
Verbouwing bij de Rondas
Op onze locatie de Rondas te ’s Gravenpolder was
ruimtegebrek ontstaan. Dit ruimtegebrek werd veroorzaakt door een veranderde, complexere hulpvraag. Vanwege de aard van de hulpvraag was een
interne verhuizing nodig. Dit was noodzakelijk om
op de goede manier op de zorgbehoefte van de client in te kunnen spelen. Dankzij een bedrage uit
een vermogensfonds en daarbij een eigen bijdrage
vanuit onze eigen exploitatie hebben we dit project
kunnen realiseren.
Beweegapparaten en fietsen
Kwetsbaarheid in de gezondheid neemt toe naar de mate dat bewegen een minder groot onderdeel van
het programma is. Voor onze bewoners in Zeeland hebben we een fietslabyrint en een loopband aan kunnen schaffen om onze bewoners te ondersteunen bij het bewegen om zo fit en gezond mogelijk te blijven.
MijnEigenPlan
MijnEigenPlan toont op grote, interactieve
schermen bijvoorbeeld het dagprogramma:
wie werkt er vandaag, welke activiteiten vinden er plaats en wat wordt er gegeten. Daarnaast heeft MijnEigenPlan ook een app voor
individueel gebruik op een smartphone of tablet. Via deze app kan een bewoner of een externe deelnemer aan de dagbesteding heel
makkelijk zijn of haar eigen taken en dagprogramma inzien. De app helpt onze bewoners
om stap voor stap zijn of haar eigen taken uit
te voeren. MijnEigenplan geeft duidelijke
structuur en overzicht. Het heeft tot doel de
zelfredzaamheid en eigen regie van bewoners
te vergroten. Wij hebben reeds een pilot gedraaid met deze applicatie, waarbij de ervaringen positief zijn.
In 2021 hebben we een uitbreidingsproject gestart. Een groot gedeelte van de benodigde gelden zijn inmiddels toegezegd, dus dit zal in 2022 verder uitgerold gaan worden.
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Nieuwbouw Geldermalsen
In 2021 zijn we gekomen tot een huurovereenkomst met een projectontwikkelaar voor een nieuwbouwlocatie in Geldermalsen. Deze overeenkomst is tot stand gekomen in een turbulente markt, met stijgende
bouwprijzen. Om de business case voor alle partijen financieel haalbaar te maken, heeft Siloah een eigen
bijdrage aan het project moeten toezeggen van € 200.000. Zonder deze bijdrage had dit nieuwbouwproject
niet gerealiseerd kunnen worden. Steunstichting Siloah heeft deze financiële bijdrage voor haar rekening
willen nemen en om die reden is deze bijdrage voor Siloah kostenneutraal gebleven.

3.3.

Communicatie

Om inzicht te geven in de acties die worden ondernomen communiceren we dit naar buiten toe. De communicatie over onze projecten is in 2021 voornamelijk via de website, een brief naar de achterban en ons
periodieke magazine verlopen. De lopende en uitgevoerde projecten krijgen aandacht in het magazine, zodat er verbinding ontstaat tussen de donateurs en onze cliënten. De communicatie over lopende en afgeronde projecten is ook op de website te vinden. Via de website is het mogelijk per project een gift over te
maken. Gevers van grote giften en vermogensfondsen worden op verzoek op de hoogte gehouden van het
verloop van de ontwikkelingen van het project wat zij steunen door middel van een brief. Ook werd er meer
aandacht besteed aan het sturen van bedankbrieven aan betrokken donateurs en bedrijven.

4. Financiële verantwoording over 2021
De mutaties met betrekking tot fondsenwerving worden geboekt in een giftenfonds. Het saldo van het
giftenfonds per 31 december 2021 bedroeg € 601.243 (2020: € 435.884). De mutatie bestaat uit inkomsten
€ 508.922 (2020: € 111.139) en uitgaven € 343.563 (2020: € 63.758). Op alle drie de elementen gaan we
hieronder gedetailleerd in.

4.1.

Toelichting beheer vermogen

Zoals eerder vermeld blijkt uit de jaarrekening van Siloah niet expliciet hoe groot de financiële stroom vanuit fondsenwerving op grond van de ANBI-status is geweest. In de financiële administratie wordt een giftenfonds 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 giftenfonds 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 risicogebied, maar tevens
als belangrijkste kans. We zijn afhankelijk van giften vanuit de achterban en daarom wordt onze organisatie
met betrekking tot fondsenwerving verder geprofessionaliseerd.
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4.2.

Toelichting inkomsten

De inkomsten laten een grote stijging zien ten opzichte van 2020. De belangrijkste reden is de hiervoor
gemelde wervingsactie voor het aan te schaffen bijbelprogramma. Hiervoor is in 2021 een mooi bedrag van
€ 124.934 ontvangen van kerken, particulieren en voornamelijk vermogensfondsen
die behoren tot onze achterban. We hebben ook giften van vermogensfondsen ontvangen voor andere projecten, waardoor
daar een grote stijging te zien is in de grafiek hiernaast. Nalatenschappen zijn incidentele giften op basis van een testament.
Daarnaast valt de gift ad. € 200.000 van
Steunstichting Siloah op. Deze is ontvangen
met betrekking tot het project nieuwbouw
Geldermalsen. Deze gift is ontvangen om
dit project mede mogelijk te kunnen maken
in een markt met stijgende bouwprijzen.
De giften vanuit kerken zitten weer op het niveau van 2018/2019 en ook de omvang van de giften van
particuliere donateurs nemen licht toe. Voor de giften vanuit organisaties is in 2021 geldt dat veel aandacht
is uitgegaan naar werving van gelden bij vermogensfondsen, waardoor deze categorie onderbelicht is gebleven in de werving.
Hieronder is een cirkelgrafiek opgenomen over de verdeling van de inkomsten naar doelgroep in 2021. In
2021 is het grootste gedeelte van de giften ontvangen van Steunfonds Siloah (€ 200.000), verschillende
vermogensfondsen (€ 162.125) en een nalatenschap (€ 73.190). De eerste twee categorieën zijn vrijwel
volledig geoormerkte giften. De nalatenschap is vrij besteedbaar voor Siloah, waarbij het portefeuilleoverleg besloten heeft dit in te willen zetten voor een organisatie-breed project in de komende jaren.
In dit verslag willen wij ook graag inzicht geven in de ontvangen geoormerkte giften. Deze giften worden
periodiek gemonitord om te waarborgen dat deze giften daadwerkelijk worden besteed aan het doel waarvoor deze gegeven zijn. Zie de tabel hieronder. De rest
(€ 120.318) betreft ongeoormerkte giften.
Geoormerkt doel
Nieuwbouw Geldermalsen
Bijbelmethode
Verbouwing Rondas
Mijn eigen plan
Fietslabyrinten Zeeland
Bus Sebanja
Schommel Bodegraven
Delen door liefde - Moldavië
Totaal

Ontvangst 2021
200.000
124.934
25.000
22.500
7.500
6.500
1.897
273
388.604
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4.3.

Toelichting bestedingen

De bestedingen in 2021 zijn hoger dan de jaren daarvoor. Een belangrijke reden hiervoor zijn de ontvangen
geoormerkte giften in 2020 en 2021. In de tabel hieronder zijn de bestedingen weergegeven, waarbij de
aanwending van geoormerkte giften is aangegeven met een asterisk (*).
Bedrag
200.000
55.172
25.000
24.650
9.000
6.378
5.840
5.000
3.599
1.750
7.175
343.563

Bestedingsdoel
Nieuwbouw Geldermalsen*
Bijbelmethode*
Verbouwing Rondas*
Vervoersmiddelen Bodegraven
Fietslabyrinten Zeeland*
Kleding Leidsche Hoeve
CRDL Zeeland*
Orgel Zeeland*
Loopband Zeeland
Tandem Bodegraven
Kleine bestedingen
Totaal

De bestedingen zijn gedaan voor zover het saldo in het giftenfonds van desbetreffende locatie hiervoor
toereikend was. De manager zorg is verantwoordelijk voor het beheer en de besteding van de ontvangen
giften. De bestedingen zijn gedaan in lijn met ons beleidsplan dat ook op onze website is gepubliceerd.

5. Vooruitblik
We geven komend jaar verder uitvoering aan onze meerjarenstrategie voor fondsenwerving. In 2022 wordt
er geïnvesteerd in het opbouwen van een netwerk bij bedrijven en vermogensfondsen. Daarnaast wordt
aandacht gegeven aan het opbouwen van vriendencomités rondom de locaties. Om meer transparantie te
geven naar onze achterban over wat er gebeurd met de giften willen we dit via het magazine en de site
communiceren. Ook houden we vermogensfondsen en grote gevers op de hoogte van het verloop van de
projecten.
Er staan voor 2022 weer verschillende projecten in de planning. Deze staan vermeld op onze website. Dit
betreft bijvoorbeeld het opknappen van de buitenruimte bij KDC de Mirte, het aanschaffen van nieuwe
CRDL’s voor verbinding met muziek en een verbouwing ten behoeve van de dagbestedingsruimte in Tharah.
Onder andere door aanvragen bij vermogensfondsen willen we voldoende middelen binnenhalen om deze
projecten doorgang te laten vinden. Alle inkomsten vanuit fondsenwerving 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.

8

