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1. Bestuursverslag Vereniging Pro Senectute 

1.1 Algemene informatie 

 
In dit verslag over 2019 wordt onderscheid gemaakt tussen drie entiteiten: Stichting, 
Vereniging en Vastgoed BV. De Stichting Pro Senectute richt zich op het verlenen van 
zorg. Daar is de Raad van Toezicht toezichthouder. De Vereniging Pro Senectute kent 
een verenigingsstructuur met een Bestuur en leden, die jaarlijks het beleid van het 
Bestuur beoordelen. In de Pro Senectute Vastgoed BV wordt het vastgoed beheerd 
en geëxploiteerd.   

 

1.1.1 Doelstelling 

De Vereniging stelt zich ten doel steun te verlenen aan de Stichting Pro Senectute ten 
einde het mede mogelijk te maken dat de Stichting Pro Senectute hulp verleent aan 
ouderen. De Vereniging Pro Senectute beoogt niet het maken van winst. 

 
De Vereniging Pro Senectute tracht haar doel te bereiken door het op verzoek van de 
Stichting Pro Senectute verhuren van verzorgingshuizen en woningen welke de 
Vereniging Pro Senectute in eigendom heeft.  
De Vereniging Pro Senectute verkrijgt haar inkomsten uit het exploiteren van vastgoed 
en andere vermogensrechten alsmede het aanvaarden van schenkingen en andere 
baten. 
 

1.1.2 Juridische structuur Vereniging Pro Senectute 

Pro Senectute kent drie juridische entiteiten:  
 
 

 
 
 
Vereniging Pro Senectute beheert het vermogen en houdt de aandelen in de Pro 
Senectute Vastgoed BV. 
In 2012 is de Pro Senectute Vastgoed BV, 100% dochter van de Vereniging Pro 
Senectute, opgericht voor het vastgoedbeheer. 
De Stichting Pro Senectute huurt gebouwen van de Pro Senectute Vastgoed BV en 
is verantwoordelijk voor de exploitatie van de zorglocaties en woonlocaties.  
 
Vereniging Pro Senectute is zelfstandig en heeft een eigen jaarrekening. Deze 
jaarrekening wordt gecontroleerd door de externe accountant van Accountants voor 
de Gezondheidszorg B.V. (AGZ).  
In de jaarrekening van de Vereniging Pro Senectute worden ook de Pro Senectute 
Vastgoed BV en de Stichting Pro Senectute mee geconsolideerd. 

 
De Vereniging Pro Senectute beheert het vermogen en het vastgoed en financiert de  

Vereniging 

Pro Senectute

Pro Senectute

Vastgoed BV

Stichting

Pro Senectute
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zogenaamde plusfuncties van de Stichting Pro Senectute. De 'plusfunctiebijdrage' 
komt ten goede aan bewoners van de woon- en zorglocaties die de Stichting Pro 
Senectute exploiteert. De plusfunctiebijdrage is met name bedoeld om de 
onderscheidende identiteit te versterken. Enkele voorbeelden zijn de bijdrage voor 
training en opleiding voor bejegening, culturele activiteiten en extra’s voor de inrichting.  

 
De Stichting Pro Senectute is gelieerd aan de Vereniging Pro Senectute door middel 
van een licentieovereenkomst voor het gebruik van merk en logo van de Vereniging 
Pro Senectute. Beide entiteiten hebben daarmee van oudsher een bijzondere band, 
en beide rechtspersonen streven ernaar om: "… senioren met een vergelijkbare 
ontwikkeling, levenspatroon en maatschappelijke belangstelling in harmonie met 
elkaar te laten samenwonen". 
 

1.1.3 Bestuur, leden en Vrienden 

De Vereniging Pro Senectute wordt in 2019 bestuurd door een Bestuur van 6 
bestuursleden, welke door de algemene vergadering (ALV) uit de leden worden 
benoemd. 
Het Bestuur wordt in de uitvoering van haar taken bijgestaan door het centraal bureau 
van de Stichting Pro Senectute. 

 
De leden van de Vereniging Pro Senectute zijn natuurlijke personen die tot het 
lidmaatschap zijn uitgenodigd, of lid zijn van de Raad van Toezicht van de Stichting 
Pro Senectute of lid zijn van een commissie van de Vereniging Pro Senectute. 
 
De Vereniging Pro Senectute kent Vrienden, zij zijn door het Bestuur toegelaten en 
hebben zich bereid verklaard tot het doen van een jaarlijkse bijdrage. 
 

1.1.4 Activiteiten 

De Vereniging Pro Senectute is eigenaar van de Pro Senectute Vastgoed BV met  
wooncomplexen in Den Haag, Lochem en Soest en verpleeghuizen in Lochem, 
Bloemendaal, Doorn en Amsterdam waar de Stichting Pro Senectute zorg verleent. 
Alle complexen zijn langdurig aan de Stichting Pro Senectute verhuurd. 
Afzonderlijk hiervan exploiteert de Pro Senectute Vastgoed BV enkele panden in 
Amsterdam. De Vereniging Pro Senectute is hier in het verleden eigenaar van 
geworden door schenking en heeft de panden ingebracht in de Pro Senectute 
Vastgoed BV.  
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1.2 Financiële informatie 

1.2.1 Behaalde resultaten 

Resultaat 
Het boekjaar 2019 is afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 2,1 mln. 
Over verslagjaar 2018 was er sprake van een positief exploitatieresultaat van € 6,0 
mln. 
 

 
 
In de jaarrekening worden de posten afzonderlijk toegelicht. In deze paragraaf worden 
de opbrengsten en de kosten op hoofdlijnen toegelicht.  
 
In het resultaat 2019 van de Vereniging enkelvoudig is een positief resultaat uit 
deelneming in de Vastgoed BV opgenomen ter grootte van € 3,4 mln. De waarde van 
de deelneming in de Vastgoed BV bedraagt per 31-12-2019 € 72,6 mln. 
 
De afname van het resultaat ten opzichte van 2018 met € 3,9 mln. is hoofdzakelijk 
toe te schrijven aan een € 3,6 mln. lager resultaat van de deelneming Vastgoed BV. 
 
Bedrijfsopbrengsten 
 

 
 
De totale bedrijfsopbrengsten zijn € 78.000 lager dan in 2018. Zie ook bovenstaande 
tabel. 
Deze lagere bedrijfsopbrengsten zijn hoofdzakelijk toe schrijven aan een lagere 
opbrengst uit ontvangen legaten dan in 2018.  
 
Bedrijfslasten 
De totale bedrijfslasten zijn in 2019 € 264.000 hoger dan in 2018.  
Zie onderstaande tabel.  
 

 
 
De toename van de bedrijfslasten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat in 2018 - 
veel meer dan in 2019 - gebruik gemaakt is van inhuurkrachten en adviseurs. 
 
Vanuit de Vereniging is daarnaast in 2019 € 200.000 aan bijdrage Plusfunctie 
beschikbaar gesteld aan de Stichting. Deze bijdrage komt in de Stichting geheel ten 

Resultaat Vereniging Pro Senectute enkelvoudig ( x € 1.000) 2019 2018 afwijking

Bedrijfsopbrengsten 44 122 -78

Bedrijfslasten 1.285 1.021 264

Resultaat uit gewonen bedrijfsuitoefening -1.241 -899 -342

Financiële baten & lasten 3.381 6.939 -3.558

Resultaat boekjaar 2.140 6.040 -3.900

Bedrijfsopbrengsten (bedrag x € 1.000) 2019 2018 Afwijking

Opbrengsten uit giften en legaten 1 77 -76

Opbrengsten voorgaande jaren 0 0 0

Opbrengsten uit contributies vrienden 43 45 -2

Totaal bedrijfsopbrengsten 44 122 -78

Bedrijfslasten (bedrag x € 1.000) 2019 2018 Afwijking

Bijdragen aan stichting 953 955 -2

Overige bedrijfskosten 332 66 266

Totaal bedrijfslasten 1.285 1.021 264
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goede aan de bewoners. Te denken valt hierbij aan o.a. concerten op locatie en 
bewegen voor ouderen. 
 
Financiële baten & lasten 
De financiële baten & lasten zijn in 2019 € 3,6 mln. lager dan in 2018.  
Zie onderstaande tabel.  

 
 
Deze toename van baten wordt volledig veroorzaakt door een € 3,6 mln. lager 
resultaat van deelneming Vastgoed BV. 
 

1.2.2 De toestand op balansdatum 

Het enkelvoudig resultaat 2019 van de Vereniging van € 2,1 mln. positief wordt volledig  
toegevoegd aan de algemene reserves. Daarmee komt het eigen vermogen ultimo 
2019 uit op € 72, mln. De solvabiliteit (eigen vermogen\totaal vermogen) van de 
Vereniging per ultimo 2019 bedraagt 81,6% (2018: 81,2%).  
Zie ook onderstaande enkelvoudige balans van Vereniging.  
 

 
 
In de loop van 2019 zijn de liquide middelen binnen de Vereniging met € 11,5 mln. 
afgenomen als gevolg van het (deels) financieren van de nieuwbouwprojecten uit 
eigen middelen. Het saldo van de liquide middelen per ultimo 2019 bedraagt € 3,2 mln.  
  

Financiële baten & lasten (bedrag x € 1.000) 2019 2018 Afwijking

Resultaat deelneming 3.356 6.917 -3.561

Renteresultaat 25 22 3

Totaal Financiële baten & lasten 3.381 6.939 -3.558

Balans activa ( x € 1 mln) 31-12-2019 31-12-2018

Vaste activa € 72,6 € 71,8

Vlottende activa € 13,1 € 0,0

Liquide middelen € 3,2 € 14,7

TOTAAL ACTIVA € 88,8 € 86,5

Balans passiva ( x € 1 mln) 31-12-2019 31-12-2018

Eigen Vermogen € 72,5 € 70,3

Voorzieningen € 0,0 € 0,0

Langlopende schulden € 14,2 € 14,2

Kortlopende schulden € 2,1 € 2,0

TOTAAL PASSIVA € 88,8 € 86,5
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1.3 Risico en management 

 
Vrijwel het gehele vermogen van de Vereniging is geïnvesteerd in aandelen van Pro 
Senectute Vastgoed BV. De Pro Senectute Vastgoed BV bezit vier zorglocaties, vier 
woonlocaties en twee beleggingslocaties, welke zij vrijwel volledig verhuurt aan slechts 
één huurder, te weten Stichting Pro Senectute.  

Daar de zorgmarkt de laatste jaren enorm in beweging is, zijn de risico’s voor 
zorgaanbieders toegenomen. Dit impliceert tevens dat de risico’s voor de Vereniging 
Pro Senectute zijn toegenomen. 

Daarnaast nemen de risico’s van Vereniging Pro Senectute toe als gevolg van de 
investeringen van Pro Senectute Vastgoed BV in twee nieuwbouwlocaties. Met behulp 
van een extern vastgoedadviseur worden deze bouwprojecten binnen Pro Senectute 
Vastgoed BV gemonitord, teneinde de risico’s die deze nieuwbouwprojecten met zich 
meebrengen te kunnen beheersen.  
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1.4 Verslag Bestuur Vereniging Pro Senectute 

1.4.1 Samenstelling van het Bestuur in 2019 

In het verslagjaar 2019 bestaat het bestuur uit zes leden. Gedurende 2019 hebben 
de volgende leden afscheid genomen:  

 Jeroen Collette (voorzitter) per 16 november 2019 

 Kees de Boo op eigen verzoek en vroegtijdig per 11 augustus 2019 

 Petra van Zuijlen op eigen verzoek en vroegtijdig per 8 februari 2019. 
 
De volgende bestuursleden zijn door de algemene ledenvergadering van 11 
september benoemd:  

 Radboud Quik (voorzitter) - met ingang van 11 september 2019 betrokken als 
aspirant-bestuurslid en formeel op 17 november 2019 toegetreden tot het 
bestuur 

 Marc Dijkstra - met ingang van 11 september 2019 

 Anton Zuure (penningmeester) - met ingang van 11 september 2019 betrokken 
als aspirant-bestuurslid en formeel op 1 januari 2020 toegetreden tot het 
bestuur.  

 

1.4.2 Governance  

Het bestuur heeft in 2019 bijzondere aandacht besteed aan de steunstichtingen die in 
het verleden zijn opgericht ter ondersteuning van Pro Senectute. De Vereniging Pro 
Senectute treedt op als bestuurder van deze stichtingen. Er is een start gemaakt met 
een plan van aanpak om deze ondersteunende stichtingen in lijn met hun statutaire 
doelstelling verder in te zetten ten behoeve van de cliënten van Pro Senectute. 
 
Daarnaast zijn wensen en behoeften van leden met betrekking tot de algemene 
ledenvergadering opgehaald door middel van een enquête. De uitkomsten van de 
enquête zijn besproken door het bestuur en verbetersuggesties hebben zoveel 
mogelijk opvolging gekregen.  
 

1.4.3 Financiën en Vastgoed  

Vastgoed en nieuwbouwprojecten  
Het bestuur heeft in 2019 veel aandacht gegeven aan de financiering van de 
nieuwbouw voor de locatie Wildhoef (Bloemendaal) en de locatie Tusselerhof 
(Lochem), alsmede de voortgang van de feitelijke nieuwbouw. Daarnaast is uitgebreid 
gesproken over (de financiële haalbaarheid) van de renovatieplannen van locatie 
Emmahof (Amsterdam) en de benodigde verbouwing van de tijdelijke huisvesting in 
Oldenhove (Overveen). Ten aanzien van de locatie Stadenbos (Lochem) is 
overeenstemming bereikt over de verkoop en verkooprijs. Ook is besloten tot verkoop 
van de locatie Hoog Langen (Lochem). 
 
Financiën 
Het bestuur heeft samen met de gevolmachtigden de jaarrekeningen 2018 en het 
accountantsverslag besproken. Geconsolideerd is er een positief resultaat. Tijdens de 
evaluatie met de accountant zijn ook de aandachtspunten voor de controle op de 
jaarrekeningen 2019 doorgenomen. Binnen het geheel van de drie entiteiten -
Stichting, Vereniging en Vastgoed BV- is in het bijzonder aandacht besteed aan de 
continuïteit en financiële gezondheid van Pro Senectute. Het bestuur heeft besloten 
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tot het uitvoeren van een onderzoek naar de financiële toekomstbestendigheid van de 
activiteiten van Pro Senectute. 
 

1.4.4 Commissie Plus 

Deze commissie gaat uit van de Vereniging Pro Senectute en adviseert over het 
toekennen van plus (extra) gelden door Vereniging Pro Senectute voor bijzondere 
bestedingen. Ze functioneert als een werkgroep binnen de commissie Kwaliteit en 
Veiligheid van de Stichting Pro Senectute onder voorzitterschap van Caroline Steller-
Blanson Henkemans. De gelden worden op aanvraag van de locaties toegekend door 
de Vereniging en bieden de bewoners extra service. In 2019 werden aanvragen 
ingediend en toegekend voor een totaalbedrag van € 199.980. 
 

1.4.5 Gebeurtenissen na het verslagjaar 2019 

Op 1 januari 2020 is Joost Smit aangetreden als nieuwe directeur (gevolmachtigde) 
van de Vereniging Pro Senectute. Een belangrijke gebeurtenis na het boekjaar is de 
wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Op veel manieren heeft dit impact op de 
bewoners en medewerkers van Pro Senectute. 
 

 
 
 
 
 



Jaarverslag 2019

Vereniging Pro Senectute

enkelvoudig

Amsterdam, 7 mei 2020



Vereniging Pro Senectute

2.1  ENKELVOUDIGE JAARREKENING



Vereniging Pro Senectute

2.1.1 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(na resultaatbestemming)

Ref. 31-dec-19 31-dec-18

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Financiële vaste activa 1 72.573.341 71.853.228 *

Totaal vaste activa 72.573.341 71.853.228

Vlottende activa

Overige vorderingen 2 13.065.514 3.418 *

Liquide middelen 3 3.153.758 14.666.586

Totaal vlottende activa 16.219.272 14.670.004

Totaal activa 88.792.613 86.523.232

Ref. 31-dec-19 31-dec-18

PASSIVA € €

Eigen vermogen 4

Algemene reserve 72.469.533 70.303.536

Totaal eigen vermogen 72.469.533 70.303.536

Langlopende schulden 5 14.215.662 14.210.557

Kortlopende schulden 

Overige kortlopende schulden 6 2.107.418 2.009.139

Totaal passiva 88.792.613 86.523.232
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Vereniging Pro Senectute

2.1.2 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2019

Ref. 2019 2018

€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Overige bedrijfsopbrengsten 7 43.718 121.611

Som der bedrijfsopbrengsten 43.718 121.611

BEDRIJFSLASTEN:

Overige bedrijfskosten 9 1.284.978 1.021.357

Som der bedrijfslasten 1.284.978 1.021.357

BEDRIJFSRESULTAAT -1.241.260 -899.746

Financiële baten en lasten 10 3.381.022 6.939.983

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING 2.139.762 6.040.237

Buitengewoon resultaat 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR 2.139.762 6.040.237

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld: 2019 2018

€ €

Algemene reserve 2.139.762 6.040.237

2.139.762 6.040.237
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Vereniging Pro Senectute

2.1.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING (ENKELVOUDIG)

2.1.3.1 Algemeen

Algemeen

Groepsverhoudingen

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling

Vergelijking met voorgaand jaar

2.1.3.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Gebruik van schattingen

Pagina 13

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de 

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de 

verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de 

jaarrekening genummerd.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 

veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde 

van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze 

schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 

Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 

toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Vereniging Pro Senectute, statutair gevestigd te Cronenburg 75 te Amsterdam,  staat aan het hoofd van de Pro 

Senectute groep. Pro Senectute exploiteert een aantal zorg en woonlocaties ten behoeve van ouderen en 

beheert vermogen.  De Vereniging houdt de aandelen van de Pro Senectute Vastgoed BV (100%). 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met  de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het 

bijzonder RJ 640 inzake de jaarverslaggeving voor organisaties zonder winststreven.

De uitbraak van Corona in ons land stelt ons allen voor grote uitdagingen. Pro Senectute en haar 

zorgprofessionals zetten alle zeilen bij om tijdig de noodzakelijke zorg te geven. Naast de zorginhoudelijke 

uitdagingen, leidt de crisis ook tot financiële onzekerheden voor zorgaanbieders.

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. 

Vereniging Pro Senectute is geregistreerd bij de KVK onder nummer 40530989. De activiteiten betreffen een 

belangenvereniging voor specifieke groepen.

Het Coronavirus heeft impact op de financiële positie van Pro Senectute, maar er is (nog) geen materiële 

onzekerheid over de continuïteit. Derhalve is de jaarrekening 2019 opgesteld uitgaande van de

continuïteitsveronderstelling.



Vereniging Pro Senectute

2.1.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING (ENKELVOUDIG)

2.1.3.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Financiële vaste activa

Financiële instrumenten
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Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 

financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten.

Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). 

Deze worden door de instelling gescheiden van het basiscontract en apart verantwoord indien de economische 

kenmerken en risico’s van het basiscontract en het daarin besloten derivaat niet nauw verwant zijn, indien een 

apart instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat aan de definitie van een 

derivaat zou voldoen en het gecombineerde instrument niet wordt gewaardeerd tegen reële waarde met 

verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening.

Financiële instrumenten, inclusief de van de basiscontracten gescheiden afgeleide financiële instrumenten, 

worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare 

transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen 

reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de resultatenrekening, maken eventuele direct 

toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.

In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, worden 

verwerkt in overeenstemming met het basiscontract.

Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden 

uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in 

ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De 

nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening. Indien de 

waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil 

gewaardeerd. Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze 

lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.



Vereniging Pro Senectute

2.1.3.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Vorderingen

Liquide middelen

Algemene reserve

Schulden

2.1.3.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Financiele baten en lasten
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Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Schulden worden opgenomen 

voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met 

inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Verliezen worden 

verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar 

toegerekend.

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van 

de betreffende activa en passiva. 

De algemene reserve heeft betrekking op het opgebouwd vermogen en zal binnen de Vereniging aangehouden 

worden ten besteding aan de doelstellingen van de Vereniging.                                                                                          

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan 

twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen 

onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). Een voorziening wordt 

getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. 



2.1.3.4 Financiële instrumenten en risicobeheersing 
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Vereniging Pro Senectute

Valutarisico

De organisatie is alleen werkzaam in Nederland en loopt geen valutarisico.

Rente en kasstroomrisico

Vereniging Pro Senectute loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name onder financiële 

vaste activa, effecten en liquide middelen) en rentedragende langlopende en kortlopende schulden (waaronder 

schulden aan kredietinstellingen).

Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken loopt Vereniging Pro Senectute  risico ten aanzien 

van toekomstige kasstromen; met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden loopt Vereniging Pro 

Senectute risico’s over de reële waarde als gevolg van wijzigingen in de marktrente.

Met betrekking tot de vorderingen worden geen financiële derivaten met betrekking tot afdekking van het 

renterisico gecontracteerd.

Kredietrisico

Vereniging Pro Senectute heeft geen significante concentraties van kredietrisico. 

De liquide middelen staan uit bij banken die minimaal een A-rating hebben.

Vereniging Pro Senectute heeft vorderingen verstrekt aan verbonden rechtspersonen. Bij deze partijen is geen 

historie van wanbetaling bekend.

Liquiditeitsrisico

Vereniging Pro Senectute maakt geen gebruik van kredietfaciliteiten. De liquiditeitspositie is toereikend voor de 

reguliere bedrijfsvoering.



Vereniging Pro Senectute

2.1.4 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

1. Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Deelnemingen 72.573.341 71.853.228

Leningen u/g 0 0

Totaal financiële vaste activa 72.573.341 71.853.228

Het verloop van de Deelnemingen is als volgt: 2017 2016

€ €

Boekwaarde per 1 januari 71.853.228 64.936.664

Bij: kapitaalstorting 0 0

Bij: overdracht aan Vastgoed bv 0 0

-2.635.316 -2.859.725

Bij: kapitaalstorting aan deelneming  2.859.725

Bij: resultaat deelneming boekjaar 3.355.429 6.916.564

Boekwaarde per 31 december 72.573.341 71.853.228

Toelichting:

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:

Naam en rechtsvorm en 

woonplaats rechtspersoon

Verschaft 

kapitaal

Kapitaalbe-

lang (in %)

Eigen 

vermogen Resultaat

€ €

Pro Senectute Vastgoed BV 18.000 100% 72.573.341 3.355.429
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Beleggingsinstelling
Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%:

Kernactiviteit

Voor de activiteiten met betrekking tot het exploiteren van vastgoed heeft de Vereniging Pro Senectute per 23 mei 2012 Pro 

Senectute Vastgoed BV opgericht. De Vereniging Pro Senectute heeft een belang van 100% in de Pro Senectute Vastgoed BV. 

Het door deelneming Pro Senectute Vastgoed BV in een boekjaar behaalde resultaat komt volledig ten gunste aan Vereniging 

Pro Senectute. 

Af: dividenduitkering van deelneming



Vereniging Pro Senectute

2.1.4 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

ACTIVA

2. Overige vorderingen

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Vorderingen op debiteuren 0 0

Rekening Courant Pro Senectute Vastgoed BV 13.065.149 0

Rekening Courant Stichting Pro Senectute 0 0

Overige vorderingen 365 3.418

Totaal overige vorderingen 13.065.514 3.418

Toelichting:

3. Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Bankrekeningen 3.153.758 14.666.586

Totaal liquide middelen 3.153.758 14.666.586

Toelichting:
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De vorderingen hebben een looptijd van korter dan 1 jaar. De toename wordt volledig veroorzaakt door toename rekening-

courant Pro Senectute Vastgoed BV. Dit als gevolg van bijdragen in  nieuwbouw Tusselerhof en Wildhoef.

De liquide middelen staan vrij ter beschikking van de Vereniging Pro Senectute. De liquide middelen zijn gedurende 2019 met € 

11.512.828 afgenomen als gevolg van stortingen aan Pro Senectute Vastgoed BV ten behoeve van de nieuwbouw Tusselerhof 

en Wildhoef.



Vereniging Pro Senectute

2.1.4 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

4. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Algemene reserve 72.469.533 70.303.536

Totaal eigen vermogen 72.469.533 70.303.536

Algemene reserve

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-jan-19 bestemming mutaties 31-dec-19

€ € € €

Algemene reserve 68.889.579 2.139.762 0 71.029.341

Bestemmingsfonds Van Velsen 1.413.957 0 26.235 1.440.192

Totaal eigen vermogen 70.303.536 2.139.762 26.235 72.469.533

Toelichting:

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2019

en resultaat over 2019

De specificatie is als volgt :

Eigen 

vermogen Resultaat

€ €

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat: 71.029.341 2.139.762

Stichting Pro Senectute 815.857 -1.301.907

Stichting Levie-Philips 7.859.065 0

Stichting Van Brakelfonds 122.286 1.807

Stichting v Bentveld - v.d. Wilde 5.863.679 0

Stichting Van Walsemfonds 370.632 3.298

Bestemmingsfonds Van Velzen 1.440.192 26.235

Pro Senectute Vastgoed BV 72.573.339 3.355.429

Eliminatie deelneming Pro Senectute Vastgoed BV -72.573.339 -3.355.429

Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat 87.501.052 869.195

Toelichting:
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Het geconsolideerde resultaat van Pro Senectute over 2019 bedraagt € 869.195 positief. 

Het door de Vereniging Pro Senectute behaalde resultaat over 2019 van € 2.139.762 wordt toegevoegd aan de algemene 

reserve van de Vereniging. Het eigen vermogen in de geconsolideerde jaarrekening is niet gelijk aan het eigen vermogen van 

de Vereniging, omdat in de geconsolideerde jaarrekening het eigen vermogen van de Stichting Pro Senectute is samengevoegd 

met het eigen vermogen van de Vereniging. 

Het geconsolideerde eigen vermogen van Pro Senectute per 31 december 2019 bedraagt € 87.501.052.



Vereniging Pro Senectute

2.1.4 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS

PASSIVA

5. Langlopende schulden 

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Lening o/g Levi-Philips 7.859.065 7.859.065

Lening o/g Van Bentveld-v.d. Wilde 5.863.679 5.863.679

Lening o/g Van Walsemfods 370.632 367.334

Lening o/g Van Brakelfonds 122.286 120.479

Totaal langlopende schulden 14.215.662 14.210.557

Het verloop is als volgt weer te geven: 2019 2018

€ €

Stand per 1 januari 14.210.557 14.207.271

Bij: nieuwe leningen 5.105 3.286

Af: aflossingen 0 0

Stand per 31 december  14.215.662 14.210.557

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 0 0

Stand langlopende schulden per 31 december 14.215.662 14.210.557

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

31-dec-19 31-dec-18

€ €

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jaar), aflossingsverplichtingen 0 0

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jaar) (balanspost) 14.215.662 14.210.557

Hiervan langlopend (> 5 jaar) 14.215.662 14.210.557

Toelichting:

6. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt: 31-dec-19 31-dec-18

€ €

Crediteuren 213 5.213

Rekening Courant Pro Senectute Vastgoed BV 0 813.971

Rekening Courant Stichting Pro Senectute 1.867.828 1.033.072

Nog te betalen kosten 223.927 139.003

Vooruitontvangen opbrengsten 15.450 17.880

Totaal overige kortlopende schulden 2.107.418 2.009.139

Toelichting:
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Het bedrag van de langlopende leningen per 31 december 2019 bestaat volledig uit leningen vanuit steunfondsen. Voor een 

nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht 2.2.6 langlopende schulden.

De schulden hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.



Vereniging Pro Senectute

BIJLAGE

2.1.5 Overzicht langlopende schulden ultimo boekjaar

Leninggever Datum Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Restschuld 

31 december 

2018

Nieuwe 

leningen in 

2019

Aflossing 

in 2019

Restschuld 

31 december 

2019

Restschuld 

over 5 jaar

Resterende 

looptijd in 

jaren eind 

2019

Aflos-

sings-

wijze

Aflossing 

2020

Gestelde 

zekerheden

% € € € € € €

Levie-Philips > 5 jaar steunfonds 5,39% 7.859.065 0 0 7.859.065 7.859.065 0 0 geen

Bentveld- vd Wilde > 5 jaar steunfonds 5,39% 5.863.679 0 0 5.863.679 5.863.679 0 0 geen

Van Walsemfonds > 5 jaar steunfonds 0,91% 367.334 3.298 0 370.632 370.632 0 0 geen

Van Brakelfonds > 5 jaar steunfonds 3,00% 120.479 1.807 0 122.286 122.286 0 0 geen

Totaal 14.210.557 5.105 0 14.215.662 14.215.662 0 0
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Vereniging Pro Senectute

2.1.6 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING

BATEN

7. Overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Overige opbrengsten (waaronder vergoeding voor uitgeleend personeel en verhuur onroerend goed):

Resultaat beleggingen 0 0

Opbrengst contributies 43.098 45.144

Opbrengst erfstellingen en legaten 0 65.562

Opbrengst giften 620 10.905

Resultaten voorgaande jaren 0 0

Totaal 43.718 121.611

Toelichting:

LASTEN

8. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Bijdrage kosten gemene rekening 455.823 434.607

Overige bijdragen en plusfunctie ten behoeve van Stichting en Vastgoed 496.650 521.656

Overige algemene kosten 332.505 65.094

Totaal overige bedrijfskosten 1.284.978 1.021.357

Toelichting:

12. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Rentebaten 132.367 104.248

Resultaat deelneming Vastgoed BV 3.355.429 6.916.564

Subtotaal financiële baten 3.487.796 7.020.812

Rentelasten -106.774 -80.829

Subtotaal financiële lasten -106.774 -80.829

Totaal financiële baten en lasten 3.381.022 6.939.983

Toelichting:

13. Bezoldiging bestuurders

De specificatie is als volgt: 2019 2018

€ €

Bestuurders en voormalig bestuurders 40.169 37.591

40.169 37.591

Toelichting:
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De bezoldiging bestuurders wordt doorbelast vanuit Stichting Pro Senectute. De bestuurders van Vereniging Pro Senectute 

zijn tevens de Raad van Toezicht leden van Stichting Pro Senectute.

De overige opbrengsten zijn in 2019 afgenomen als gevolg van het feit dat er in 2018 legaten waren ontvangen ter grootte 

van € 65.562. 

De vereniging heeft geen personeelsleden in dienst. Voor beheer wordt vanuit Stichting Pro Senectute op jaarbasis € 

911.646 doorbelast (2018: € 869.227). Deze beheerskosten worden gedeeld tussen Pro Senectute Vastgoed bv en 

Vereniging Pro Senectute. 

Het resultaat van de 100% deelneming in Pro Senectute Vastgoed BV bedraagt in 2019 € 3.355,429. De rentebaten zijn in 

2019 hoger als gevolg van hogere tegoeden dan in 2018 . Het berekende rentepercentage over de 

intercompanyverhoudingen bedraagt 2%.



Vereniging Pro Senectute

2.2 OVERIGE GEGEVENS



Vereniging Pro Senectute

2.2  OVERIGE GEGEVENS

2.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Het bestuur van de Vereniging heeft de jaarrekening 2019 vastgesteld in de vergadering

van 7 mei 2020.

2.2.2 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 2.1.2.

2.2.3 Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die vermeld behoeven te worden. 
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Op de ledenvergadering van de Vereniging Pro Senectute van 4 juni 2020 is de jaarrekening 2019

goedgekeurd.

Er is geen statutaire regel omtrent de winstbestemming. Het resultaat wordt verdeeld volgens de 

resultaatverdeling in de resultatenrekening. De voorgenomen resultaatbestemming is verwerkt in de jaarrekening. 



Vereniging Pro Senectute

2.2.4 Ondertekening door verenigingsbestuur

Bestuur

de heer R.W.M. Quik Mevrouw T. van der Windt

Voorzitter verenigingsbestuur

de heer M. Dijkstra Mevrouw C. Haimé

de heer A.T.J.M. Zuure mevrouw C. Steller-Blanson Henkemans
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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