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INLEIDING

Op 20 oktober 2010 is Stichting De Friesland opgericht. Stichting De Friesland is 
statutair gevestigd in Leeuwarden, houdt kantoor aan de Sophialaan 50 te Leeuwarden 
en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
nummer 51094509. 

Stichting De Friesland is in 2010 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). Deze aanmerking geldt voor onbepaalde tijd. 

SAMENSTELLING BESTUUR 

Het bestuur bestaat eind 2021 uit de volgende personen: 

Mw. G.M. Fijneman 
Dhr. J.E.P. Tanis 
Dhr. S.J. Hofenk 

Gedurende 2021 is de samenstelling van het bestuur niet gewijzigd.  

Het bestuur is zodanig samengesteld dat alle expertise, die nodig is om aanvragen 
voor te ondersteunen projecten te kunnen beoordelen, aanwezig is. Zo nodig vallen 
(individuele) bestuurders bij de uitoefening van hun taak terug op hun eigen 
kennisnetwerk. 

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht bestaat eind 2021 uit de volgende personen:  

Dhr. R. Swart, voorzitter  
Mevr. T. Roersma 
Mevr. G. Sijtsma 

De samenstelling van de Raad van Toezicht is gedurende 2021 niet gewijzigd.  

Overeenkomstig het bestuur is de Raad van Toezicht zodanig samengesteld dat alle 
expertise, die nodig is om de toezichthoudende functie te kunnen vervullen, aanwezig 
is. Zo nodig vallen (individuele) raadsleden bij de uitoefening van hun taak terug op 
hun eigen kennisnetwerk. 

DOELSTELLINGEN

Volgens artikel 2 van de statuten heeft Stichting De Friesland tot doel: 

- het financieren van initiatieven ter verbetering van de gezondheidszorg en de 
volksgezondheid meer in het bijzonder in het kernwerkgebied van De Friesland 
Zorgverzekeraar N.V., en welke initiatieven in overwegende mate direct of 
indirect ten goede komen aan de verzekerden van De Friesland 
Zorgverzekeraar N.V. dan wel de verzekerden van Zilveren Kruis 
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Zorgverzekeringen N.V., FBTO Zorgverzekeringen N.V., lnterpolis 
Zorgverzekeringen N.V. en Achmea Zorgverzekeringen N.V. 

- De stichting beoogt niet het maken van winst. 

In 2021 hebben de Raad van Toezicht en het bestuur 4 gezamenlijke bijeenkomsten 
gehad. In de vergaderingen is gesproken over de strategie, de wijze waarop de ANBI-
stichting kan blijven voldoen aan de nieuwe wetgeving. Daaropvolgend zijn de statuten 
van de stichting aangepast en vastgesteld. Tevens is de financiering van projecten 
besproken. Naast nieuwe initiatieven voor een project en het wel of niet toekennen van 
financiële middelen aan deze projecten is de voortgang van bestaande projecten 
besproken. Ook zijn er presentaties bijgewoond van project-eigenaren over de 
voortgang en/of de eindresultaten van de projecten die ondersteund worden. In 2021 is 
aan 11 projecten voor een bedrag van €890 duizend aan financieringen toegezegd. De 
belangrijkste projecten zijn MCL PGO ontwikkelset, Samen Fitter, Bewegen werkt in 
Friesland, Dag!enDoen! in Fryslân, Spelenderwijs in beweging. Meer informatie over 
de projecten is beschikbaar op de website www.stichtingdefriesland.nl. 

RESULTAAT 

Nettoresultaat 
Stichting De Friesland heeft over het verslagjaar 2021 een negatief resultaat behaald 
van €1.053 duizend tegenover een negatief resultaat over 2020 van €1.092 duizend. 

Vermogenspositie 
Het eigen vermogen van Stichting De Friesland bedraagt ultimo 2021 €3,9 miljoen 
(2020: €5,0 miljoen).  

Liquiditeitspositie
De liquiditeitspositie van Stichting De Friesland is solide, omdat voldoende liquiditeit 
in de vorm van banktegoed wordt aangehouden. De liquide middelen zijn direct 
opeisbaar en er zijn geen zekerheden gesteld.  

Kasstromen en financieringsbehoefte 
De hoeveelheid liquide middelen is afgenomen van €6,3 miljoen begin 2021 naar 
€5,6 miljoen aan het eind van 2021. Dit is het saldo van een netto kasstroom uit 
operationele activiteiten van €0,7 miljoen negatief. De kasstromen uit 
investeringsactiviteiten en financieringsactiviteiten zijn nihil. De afname van de liquide 
middelen is met name het gevolg van de betaling inzake ANBI projecten. Er is geen 
additionele financieringsbehoefte. 

EFFECTEN COVID-19 

Covid-19 is een structurele factor gebleken, met ingrijpende impact op de 
maatschappij, Achmea ’s klanten en interne bedrijfsvoering. De impact van de 
ontwikkelingen voor Stichting De Friesland (ANBI) is nihil. Het bestuur heeft wel 
geconstateerd dat Covid-19 impact heeft op de voortgang van de projecten. 

De risico’s voor uitvoering van de projecten en initiatieven liggen bij de ontvangende 
partij en zijn niet voor rekening en risico van de Stichting De Friesland (ANBI). 
Daarnaast zijn er geen medewerkers in dienst. Stichting De Friesland (ANBI) loopt 
vanuit haar doelstelling en activiteiten geen liquiditeits- of solvabiliteitsrisico.
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Grootste risico’s die het bestuur voorziet voor deze stichting is een vertraging in de 
oplevering van de projecten waardoor gedeeltes van de toegekende schenkingen niet 
of later worden uitgekeerd. Eventuele bijdragen vanuit de stichting zijn in die gevallen 
altijd coulance-toekenningen en het bestuur heeft zelf de hand in de omvang van een 
eventuele toekenning.  

Stichting De Friesland (ANBI) blijft de ontwikkelingen nauwgezet volgen.  

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 

Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan met belangrijke 
financiële gevolgen voor Stichting De Friesland.  

TOEKOMST 

Het eigen vermogen kan, conform de doelstellingen van de stichting, worden 
aangewend voor in de toekomst te ondersteunen zorg gerelateerde projecten. Het 
bestuur komt in 2022 minimaal 4x per jaar bijeen om nieuwe initiatieven te bespreken 
en te beoordelen, en tevens de voortgang in de bestaande projecten door te nemen.

Op moment van opmaken van de jaarstukken zijn er nieuwe projecten ingediend 
waarvoor Stichting De Friesland financiering, groot € 165 duizend, beschikbaar stelt en 
staan er verdere investeringen voor 2022 gepland. 

Leeuwarden, 13 juni 2022 

Het bestuur van Stichting De Friesland: 

Mw. G.M. Fijneman, voorzitter  Dhr. J.E.P. Tanis 

Dhr. S.J. Hofenk 

De Raad van Toezicht van Stichting De Friesland:  

Dhr. R. Swart, voorzitter   Mevr. T. Roersma 

Mevr. G. Sijtsma 
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JAARREKENING 
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BALANS 

(NA BESTEMMING VAN HET RESULTAAT) 

Toelichting (x € 1.000)

ACTIVA 31-12-2021 31-12-2020

VLOTTENDE ACTIVA 

Liquide middelen 1 5.609 6.278

Totaal activa 5.609 6.278

PASSIVA 31-12-2021 31-12-2021

EIGEN VERMOGEN 

Overige reserve 2 3.949 5.002

VLOTTENDE PASSIVA 

Kortlopende schulden 

Overige schulden 3 1.660 1.276

Totaal passiva 5.609 6.278
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Toelichting (x € 1.000)

2021 2020 

Baten

Overige baten 4 20 6

Lasten 

Toegekende schenkingen 5 890 974
Beheers- en 
personeelslasten 6 148 106

Rentelasten 7 35 18

Som der lasten 1.073 1.098

Resultaat -1.053 -1.092
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KASSTROOMOVERZICHT

(Indirecte methode)  Toelichting (x € 1.000)

2021 2020 

Kasstroom uit operationele 

activiteiten 

Bedrijfsresultaat -1.053 -1.092

Aanpassingen voor 

Mutatie kortlopende vorderingen - -

Mutatie kortlopende schulden 3 384 227

384 227

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -669 -865

Kasstroom uit 
investeringsactiviteiten 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten - -

Kasstroom uit 
financieringsactiviteiten 

Kasstroom uit 

financieringsactiviteiten - -

Netto kasstroom 
(afname geldmiddelen) -669 -865

Het verloop van de geldmiddelen is als 
volgt: 

Stand per 1 januari 6.278 7.143

Mutatie boekjaar -669 -865

Stand 31 december 1 5.609 6.278
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING 

ALGEMENE TOELICHTING 

AARD VAN DE ACTIVITEITEN 
Op 20 oktober 2010 is Stichting De Friesland opgericht. Stichting De Friesland is 
statutair gevestigd in Leeuwarden, houdt kantoor aan de Sophialaan 50 te Leeuwarden 
en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
nummer 51094509. Op 28 december 2021 zijn de statuten van Stichting De Friesland 
aangepast en volgens artikel 2 van de statuten heeft Stichting De Friesland tot doel:  

- het financieren van initiatieven ter verbetering van de gezondheidszorg en de 
volksgezondheid meer in het bijzonder in het kernwerkgebied van De Friesland 
Zorgverzekeraar N.V., en welke initiatieven in overwegende mate direct of indirect ten 
goede komen aan de verzekerden van De Friesland Zorgverzekeraar N.V. dan wel de 
verzekerden van Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V., FBTO Zorgverzekeringen N.V., 
lnterpolis Zorgverzekeringen N.V. en Achmea Zorgverzekeringen N.V. 

Stichting De Friesland is in 2010 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). Deze aanmerking geldt voor onbepaalde tijd. Stichting De 
Friesland is een rechtspersoon die organisatorisch en economisch verbonden is met 
De Friesland Zorgverzekeraar N.V. 

VERBONDEN PARTIJEN 
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze 
niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan.  

GROEPSVERHOUDINGEN
De rekening couranten met verbonden partijen worden periodiek afgerekend, er is 
geen sprake van contractuele bepalingen. 

STELSELWIJZIGINGEN 
In 2021 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan. 

CONTINUITEITSBEGINSEL 
Het bestuur heeft het voornemen om de stichting niet op korte termijn te ontbinden. 
Gezien het positieve eigen vermogen, is er geen veronderstelling dat de stichting niet 
aan haar verplichtingen in de nabije toekomst kan voldoen. Derhalve is de jaarrekening 
opgesteld alsof de stichting haar activiteiten op een normale wijze zal vervullen. 

ALGEMENE GRONDSLAGEN 
De jaarrekening 2021 van Stichting De Friesland is opgesteld in overeenstemming met 
de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) 640 ‘Organisaties-zonder-winststreven’ 
en de relevante uitspraken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, die 
uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. In verband met de aard van 
de activiteiten van Stichting De Friesland is er geen begroting opgenomen.  

In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze 
referenties wordt verwezen naar de toelichting.  
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De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd 
gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.  

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de 
toekomstige economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien en de waarde 
daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans 
opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan 
met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de 
omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Opbrengsten worden opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch 
potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering 
van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan 
worden vastgesteld. Kosten worden verwerkt wanneer een vermindering van een 
actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de 
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische 
voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting 
aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de 
balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans 
opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden 
van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en/of 
betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. 

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden voor zover niet anders is vermeld, 
in duizenden euro’s. 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

Liquide middelen (1) 
Liquide middelen bestaan uit direct opeisbare tegoeden en zijn gewaardeerd tegen 
nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.  

Overige reserve (2) 
De overige reserve betreft een niet wettelijk gebonden reserve. 

Overige schulden (3) 
De overige schulden worden schulden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen 
reële waarde. Schulden worden na de eerste verwerking gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs. De reële waarde van de schulden wijkt niet af van de 
boekwaarde. 

GRONDSLAGEN VOOR BEPALINGEN VAN HET RESULTAAT 

Overige baten (4) 
Dit zijn opbrengsten uit hoofde van het afboeken van schulden uit hoofde van ANBI-
projecten over oude jaren. Deze post ontstaat wanneer een project is beëindigd en er 
minder financiering nodig is dan ten tijde van de toekenning is afgesproken. 
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Toegekende schenkingen (5) 
De toegekende schenkingen hebben betrekking op de toegekende en betaalde ANBI-
gelden en de toegekende en nog te betalen ANBI-gelden. 

Beheers- en personeelslasten (6)  
Hieronder worden opgenomen alle aan het boekjaar toe te rekenen lasten op basis van 
historische kostprijzen. De post bestaat onder meer uit lonen, salarissen, 
pensioenkosten, huisvestingslasten, automatiseringslasten en afschrijvingen welke 
worden doorbelast door Achmea Zorgverzekeringen N.V. en Achmea Interne Diensten 
N.V. 

Rentelasten (7) 
Rentelasten en rentebaten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de 
effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de 
rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de 
ontvangen leningen. 

GRONDSLAGEN VOOR OPSTELLING KASSTROOMOVERZICHT 

Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in 
het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit 
hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt zijn niet 
in het kasstroomoverzicht opgenomen. 
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TOELICHTING OP DE BALANS  

VLOTTENDE ACTIVA 

Liquide middelen (1) 

De liquide middelen zijn direct opeisbaar en staan ter vrije beschikking van de 
stichting. 

EIGEN VERMOGEN 

2021 2020

Overige reserve (2) 

Stand per 1 januari 5.002 6.094
Bij: Resultaat lopend boekjaar -1.053 -1.092

Stand per 31 december 3.949 5.002

De aanwezige Algemene reserve is bestemt voor zover de instandhouding daarvan 
voortvloeit uit de doelstelling van de stichting. 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

Overige schulden (3) 

Projecten ANBI gelden 1.649 1.267
Nog te betalen rente 11 9

Stand per 31 december 1.660 1.276

De nog te betalen rente wordt binnen 12 maanden na balansdatum afgewikkeld. De 
overige schulden hebben een looptijd tot vijf jaar en hebben geen rente, looptijd of 
gestelde zekerheden. 



STICHTING DE FRIESLAND (ANBI) 

Pagina 15 van 16 

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

2021 2020

Overige baten (4) 

Afboeking (restant) ANBI projecten 20 6

20 6

Toegekende schenkingen (5) 

Toegekende en betaalde ANBI-gelden  127 168
Toegekende, nog te betalen ANBI-
gelden 763 806

890 974

Beheers- en personeelslasten (6) 

Beheers- en personeelslasten 148 106

148 106

Stichting De Friesland heeft evenals voorgaande jaren geen personeel in dienst. De 
beheers- en personeelslasten worden doorbelast volgens een consistent bepaald 
kostenverdeelmodel door Achmea Zorgverzekeringen N.V. en Achmea Interne 
Diensten N.V. Vanaf boekjaar 2021 kan de BTW over de doorbelasting niet meer 
verrekend worden vanwege het uittreden van de fiscale eenheid met de groep.  

Rentelasten (7) 

Rentelasten 35 18

35 18

Gemiddeld aantal werknemers 
Gedurende het jaar 2021 waren geen werknemers in dienst op basis van een volledig 
dienstverband (2020: 0). 

Bezoldiging bestuur 
Het bestuur ontvangt uit hoofde van hun werkzaamheden geen bezoldiging (2020: 
nihil). De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een 
vacatievergoeding van in totaal €7,2 duizend (2020: €6,7 duizend). 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen voorgedaan met belangrijke 
financiële gevolgen voor Stichting De Friesland.  

Bestemming van het resultaat 
Het resultaat over het verslagjaar bedraagt €1.053 duizend negatief. Het resultaat over 
het verslagjaar wordt ten laste van het eigen vermogen gebracht.  
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De resultaatverdeling voor 2021 is als volgt (in duizenden euro’s): 

Onttrekking aan de overige reserve 1.053

1.053
De resultaatverdeling is in de jaarrekening verwerkt. 

Ondertekening 
Leeuwarden, 13 juni 2022 

Het bestuur van Stichting De Friesland: 

Mw. G.M. Fijneman, voorzitter  Dhr. J.E.P. Tanis 

Dhr. S.J. Hofenk  

De Raad van Toezicht van Stichting De Friesland:  

Dhr. R. Swart, voorzitter   Mevr. T. Roersma 

Mevr. G. Sijtsma 


