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BESTUURSVERSLAG 2012 

 

In het afgelopen jaar zijn we doorgegaan op de in 2011 ingeslagen weg. Met de wijziging van de 

statuten  in september 2011 is de nieuwe structuur van de stichting Fonds SZA/CIZ (“het Fonds”) een 

feit. Ook het laatste onderdeel hiervan, het opstellen van het bijbehorende  Uitkeringsreglement 

respectievelijk Beleggingsreglement is inmiddels afgerond. Begin 2012 zijn deze reglementen in 

werking getreden. Vervolgens is besloten om een deel van het vermogen op de overeengekomen 

defensieve wijze te beleggen, het resterende deel blijft op deposito staan.  

Nu de structuur staat, komen we aan de ons gestelde kerntaak toe: de financiering van projecten en/of 

activiteiten die bijdragen aan de verwezenlijking en het behoud van de Joodse identiteit binnen de 

voorziening van Stichting Ziekenhuis Amstelland. Ook dit jaar zijn er hiertoe verschillende aanvragen 

ingediend:  

Een hernieuwd verzoek van de Sjoelcommissie C.I.Z.-Amstelveen (onderdeel van de Vereniging 

Centrale Israeliëtische Ziekenverpleging) om subsidie voor een Talmoedkast waarin tevens de 

flankerende onderwijsactiviteiten uiteengezet zijn. Deze aanvraag is toegekend. 

Een aanvraag van Stichting Ziekenhuis Amstelland voor een bijdrage voor een reis naar verschillende 

concentratiekampen in Polen voor twee medewerksters van de afdeling Joodse Zaken van het 

ziekenhuis. Het Fonds heeft besloten deze aanvraag toe te kennen.  

Tot slot een aanvraag door de Toekomstcommissie. Deze commissie is begin 2011 ingesteld door de 

Vereniging Centrale Israeliëtische Ziekenverpleging tezamen met de Stichting Ziekenhuis Amstelland 

en heeft tot doel om de joodse identiteit in Ziekenhuis Amstelland te bevorderen. Daarbij streeft deze 

commissie er ook naar om de joodse identiteit duidelijk(er) zichtbaar te maken in het ziekenhuis. In 

dat kader heeft de commissie verzocht om subsidie voor een glazen paneel waarin een permanente 

foto-expositie over het 100- jarig bestaan van de Vereniging Centrale Israeliëtische Ziekenverpleging 

kan worden geplaatst. Het Fonds kan zich hierin geheel vinden en heeft de aanvraag toegewezen.  

 

Uit de binnengekomen aanvragen blijkt dat een aantal instanties al goed bekend is met de nieuwe 

opzet en de weg naar het Fonds weet te vinden. Ook in het komende jaar zullen wij ons richten op het 

verder vergroten van de bekendheid van het Fonds. Daarnaast blijft het faciliteren bij het indienen van 

aanvragen, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een standaard (digitaal) aanvraagformulier, een 

belangrijk speerpunt. 

Ter afsluiting willen wij nog vermelden dat per 1 september van het afgelopen jaar de heer Ensel is 

afgetreden.  Ook de heer Garnier heeft in verband met zijn aftreden uit de Raad van Toezicht van 

Stichting Ziekenhuis Amstelland per ultimo 2012, aangegeven zijn bestuursfunctie ter beschikking te 

willen stellen.  Wij zijn verheugd om te kunnen mededelen dat per 31 januari 2013 twee nieuwe 

afgevaardigden namens Stichting Ziekenhuis Amstelland in het bestuur zijn benoemd: de heer  A. 

Mosmans en mevrouw M. Taudin Chabot-Carton.  Beide bestuurders hebben ook zitting in de Raad 

van Toezicht van Stichting Ziekenhuis Amstelland. 

Namens het bestuur,  

S.G.  Sanders-Schottland, voorzitter 
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde 

verslaggevingsregels. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Activa en passiva worden gewaardeerd 

tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. 

Balans 

Effecten 

Effecten worden gewaardeerd tegen de aanschaffingsprijs of lagere marktwaarde op balansdatum. 

 

Geldmiddelen  

De geldmiddelen zijn op basis van gewone rekening-courant bij de ABN AMRO Bank gestort en is 

direct opeisbaar. 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en 

de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar 

waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. 
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Balans per 31 december 2012 

(bedragen in hele euro’s) 

 

  31-12-2012  31-12-2011  

 

Activa 

Effecten  1.148.250  - 

Vorderingen  40.358  31.323 

Liquide middelen  1.005.021  2.144.339 

Totaal activa  2.193.629  2.175.662 

 

Passiva 

Stichtingsvermogen  172.574  142.013 

Statutaire reserve inzake legaten  2.018.575  2.018.575 

Eigen vermogen  2.191.149  2.160.588 

Kortlopende schulden  2.480  15.074 

Totaal passiva  2.193.629  2.175.662 
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Staat van baten en lasten over het jaar 2012 

(bedragen in hele euro’s) 

 

  2012  2011 

Baten 

 

Ontvangen dividend en coupons  35.668  - 

Interest  29.321  11.323 

Totaal baten  64.989  11.323 

 

Lasten 

Ongerealiseerde koersverliezen  24.109  - 

Algemene kosten  1.788  2.947 

Totaal lasten  25.897  2.947  

Exploitatie saldo  39.092  8.376  
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Toelichting op de Balans per 31 december 2012 

(bedragen in hele euro’s) 

 

  31-12-2012  31-12-2011  

 

Activa 

Financiële vaste activa 

Effecten 

ABN AMRO Bank 50.41.35.201  1.148.250  - 

Specificatie: 31-12-2012  31-12-2012  31-12-2012 

 Marktwaarde  Aanschafwaarde  Balanswaarde  

Aandelen  305.103  302.712  302.712 

Obligaties  773.850  719.979  716.702 

Alternatieve beleggingen  128.836  149.668  128.836 

Totaal  1.207.789  1.172.359  1.148.250 

 

  31-12-2012  31-12-2011 

Vorderingen 

Nog te ontvangen rente  17.169 

Instandhouding Vereniging C.I.Z. 2013 resp. 2012/2013  10.000  20.000   

Interest obligaties (resp. geldmiddelen)  13.189  11.323 

   40.358  31.323 

Liquide middelen 

ABN AMRO Bank 0591.0127.90  900.000  - 

ABN AMRO Bank 50.41.44.677  56.799  2.118.455 

ABN AMRO Bank 0604.6254.72  25.990  - 

ABN AMRO Bank 50.41.35.201  22.232 - 5 

ABN AMRO Bank 43.83.52.793   -  25.889 

  1.005.021  2.144.339 
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Passiva  31-12-2012  31-12-2011 

Stichtingsvermogen 

Stand per 1 januari  142.013  24.508 

Ontvangen interest minus kosten legaten van  

Vereniging CIZ    -  129.880 

Bij: verrekening juridische kosten 2011  1.469 

Af: bijdrage instandhouding Vereniging CIZ  - 10.000 - 10.000 

Bijdrage 100 jaar Vereniging C.I.Z.  - - 10.751 

  133.482  133.637 

Exploitatiesaldo boekjaar  39.092  8.376 

Stand per 31 december  172.574  142.013 

Het stichtingsvermogen kan worden gebruikt voor projecten ter verwezenlijking en het behoud van de 

joodse identiteit binnen de voorzieningen van Stichting Ziekenhuis Amstelland. Hiervoor kunnen 

aanvragen worden ingediend bij het bestuur van de stichting. 

 

  31-12-2012  31-12-2011 

Statutaire reserve inzake legaten 

Stand per 1 januari  2.018.575  - 

Ontvangen legaten van Vereniging CIZ *)   -  2.018.575 

  2.018.575  2.018.575  

Statutair is bepaald dat voor de ontvangen legaten een reserve moet worden aangehouden van  

€ 2.018.575 voor de instandhouding van deze legaten. 

*) Ontvangen legaten 

Deze post heeft betrekking op twee legaten die door de vereniging Centrale Israëlietische 

Ziekenverpleging (CIZ), op grond van overeenkomst zijn ingebracht in de Stichting Fonds SZA/CIZ 

(“Fonds”). 
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  31-12-2012  31-12-2011 

Kortlopende schulden 

Accountantskosten 2012  1.240  - 

Accountantskosten 2011  1.240  1.240 

Accountantskosten tot en met 2010  -  1.559 

Bijdrage 100 jaar vereniging C.I.Z.  -  10.751 

Juridische kosten (notaris)  -  1.469 

Diversen  -  55 

  2.480  15.074 
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Toelichting op de staat van baten en lasten over het jaar 2012 

(bedragen in hele euro’s) 

 

  2012  2011 

 

BATEN 

Ontvangen dividend en coupons 

ABN AMRO Bank 50.41.35.201  35.668  - 

 

 

Interest 

ABN AMRO Bank 0591.0127.90  17.169  - 

ABN AMRO Bank 0504.1446.77  11.902  - 

ABN AMRO Bank 0604.6254.72  250  - 

2011  -  11.323 

  29.321  11.323 

 

Ongerealiseerde koersverliezen  24.109  - 

 

Algemene kosten 

Accountantskosten  1.240  1.352 

Juridische kosten (notaris)  -  1.469 

Drukwerk  -  55 

Bankrente en –kosten  548  71 

  1.788  2.947 



 

 

 

Stichting Fonds SZA/CIZ 
Laan van de Helende Meesters 8 
1186 AM  AMSTELVEEN 

 

 

 

Controleverklaring 

 

Wij hebben de jaarrekening over het boekjaar 2012 van de Stichting Fonds SZA/CIZ te 

Amstelveen gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 

en de staat van baten en –lasten over het boekjaar 2012 met de toelichting, waarin zijn 

opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen. 

 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die 
het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van 
het jaarverslag, beide in overeenstemming met de in Nederland geldende van toepassing 
zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving, de RJ 640 Organisaties zonder 
winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing 
als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 
 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van 
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, 
waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons 
geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat 
een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van 
materieel belang bevat. 
 
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie 
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden 
zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het 
inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als 
gevolg van fraude of fouten. 
 
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in 
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe 
beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de 
omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot 
uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een 
controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor 
financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting 
gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 
 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is 
om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.



 
 
 
 
Oordeel 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling 
van het vermogen van Stichting Fonds SZA/CIZ per 31 december 2012 en van het resultaat 
over het boekjaar 2012 in overeenstemming met de in Nederland geldende van toepassing 
zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving, de RJ640 Organisaties zonder 
winststreven. 
 
 
 
IJmuiden, 7 juni 2013 
 
 
 
 
Bannink Accountants en Belastingadviseurs 
Paul J. Wolfs RA 
 
  


