Jaarverslag 2019
Stichting Gouden Dagen | Ja arverslag 2019

1

Inhoudsopgave

2

Stichting Gouden Dagen | Ja arverslag 2019

Voorwoord3
Gouden Activiteiten: nu meer dan ooit noodzakelijk
1.
Missie
5
2.
Strategie
6
3.
Activiteiten
7
4.
Pijlers
8
5.
Kennisprojecten
9
6.
Gouden Clubs
10
7.
Vrijwilligers
11
8.
Fondsenwerving
12
9.
Doelrealisatie
13
10. Communicatie met belanghebbenden
14
11. Vooruitblik 2020
15
12. Beheer en groei
16
13. Overheid
17
14. Risico’s en onzekerheden
18
15. Governance
20
16. Het landelijk bureau
21
17. Financieel beleid
22
18. Bezoldiging directie
23
19. Jaaroverzicht Gouden Activiteiten 2019
24
Verkorte jaarrekening 2019
27

Voorwoord

T

erugkijkend op 2019 vanuit een nieuwe realiteit
die is ontstaan door het coronavirus voelt bijna
surrealistisch. Ineens is er veel onzekerheid over
het contact tussen mensen, de mogelijkheid besmet te worden en de kwetsbaarheid van ouderen
en mensen met een minder sterke gezondheid.
We hebben inmiddels allemaal in meer of mindere
mate te maken gehad met gebrek aan contact met
anderen. Daarmee hebben zelfs de meest sociaal
actieve mensen even ervaren wat het is om je eenzaam te voelen.

In 2019 heb ik het stokje van Jan Romme over mogen
nemen. Wat een mooie taak. Ik heb genoten van
de mooie wensen die zijn uitgekomen, variërend
van een ijsje gaan eten bij je favoriete ijssalon tot
een spectaculaire skydive in de tunnel bij City
Skydive Utrecht. En de muzikale belevenissen
zoals de prachtige koffieconcerten van Wouter
Harbers en de stroopwafelconcerten door jong
talent met stroopwafels gemaakt door mensen met
een achterstand tot de arbeidsmarkt. Natuurlijk
ook het kerstconcert in Het Concertgebouw in
Amsterdam en Circus Sijm waar ik in oktober de
70.000ste b
 ezoeker een bloemetje mocht geven.
Na het succes van de eerste Gouden Koets in 2018
te Zeist, startte in 2019 de tweede Gouden Koets in
IJsselstein. Heel fijn om te zien dat ouderen op een
toegankelijke, schone manier kleine afstanden kunnen afleggen en zo door bijvoorbeeld de samenwerking met Albert Heijn weer zelf boodschappen
kunnen doen of een bezoekje kunnen afleggen bij
een oude vriendin die net iets verder woont.

In 2019 hebben we ook samengewerkt met de
Vrije Universiteit met twee mooie projecten: Online
Vriendschapscursus en de Keuzehulp Eenzaamheidsinterventies. Daarnaast is in samenwerking
met Sportvibes het beweegprogramma Vitaliteitspelen ontwikkeld en startten we het project
AgeWell.
Door alle mooie activiteiten en fijne feedback
worden we als team geïnspireerd om vervolgens
onze Gouden Dagen deelnemers op hun beurt
weer te inspireren. Van elkaar leren, ideeën
opdoen voor mooie activiteiten, we zien dat dat
enorme waarde toevoegt. We willen dan ook al
onze deelnemers en iedereen die bijdraagt aan
de gouden momenten voor ouderen hartelijk
bedanken.
In 2020 hebben we te maken met een nieuwe
realiteit, maar door de liefde en de inzet van
iedereen vertrouwen we erop ook dit jaar weer
te kunnen bijdragen aan de bestrijding van eenzaamheid en een beetje extra geluk en plezier
voor ouderen.

Liesbeth Gaasbeek
Directeur / Bestuurder
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Eenzaamheid wordt de afgelopen jaren meer en
meer herkend als een belangrijk maatschappelijk
probleem. En terecht. Het is een complex probleem
en niet voor iedereen op te lossen. Ook niet voor
alle ouderen die er mee te maken hebben. Maar bij
Gouden Dagen proberen we toch in te zetten op
het betrekken van zo veel mogelijk ouderen bij de
maatschappij, bij mooie activiteiten en betekenisvolle momenten, om de eenzaamheid die bestaat
zo veel mogelijk te verminderen.

Gouden Activiteiten: nu meer
dan ooit noodzakelijk

Het voordeel is wel dat nu allerlei nieuwe activiteiten (soms noodzakelijk op afstand) zijn bedacht
voor senioren, en de aandacht en inzet voor hen
vele keren groter is geworden. Dat is ook een
opsteker voor onze organisatie Gouden Dagen.
Want met onze expertise, en met de inzet van
steeds meer mensen in de maatschappij, worden
de senioren een groep die er toe doet en die heel
goed matcht met andere generaties. Jong en oud
hebben elkaar weer goed leren kennen en goed
weten te waarderen.
Na het afscheid van Jan Romme, aan wie Gouden
Dagen heel veel dank verschuldigd is, heeft
Liesbeth Gaasbeek de taak van Directeur/
Bestuurder met verve op zich genomen.
De contacten met al onze partners, sponsors,
werkers in de instellingen, vrijwilligers, aanbieders
van activiteiten zijn gecontinueerd en worden
verder versterkt. Het Bureau in Bilthoven werkt op
volle kracht en met grote inzet.

De Raad van Toezicht dankt allen voor hun
financiële bijdragen, uren inzet in natura als
vrijwilliger in de instellingen, de vaste krachten
in de instellingen en in de wijk voor zelfstandig
wonenden, de plaatselijke comités, de medewerkers
op het Bureau en alle anderen die met ziel en
zaligheid dag in dag uit werken voor onze seniore
medemens. Lees alstublieft dit jaarverslag en zie
wat er allemaal aan Gouden Activiteiten georganiseerd wordt. Maar voel meer nog het plezier dat
onze ouderen hieraan beleven. Dat is gewoon
ontroerend. Daar doen we het met z’n allen voor.
In de Raad van Toezicht heeft na 5 jaar gedegen
inbreng Arjan in ‘t Veld afscheid genomen. Wij zijn
Arjan zeer dankbaar voor zijn grote kennis en netwerk die hij steeds ingebracht heeft.
Als nieuwe leden zijn benoemd Maarten de Gruijter
en Christianne den Houting-Stevens. Beiden hebben een brede bestuurlijke achtergrond en affiniteit
met ons werkveld. Wij wensen hen veel succes.
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uit van uw niet aflatende bijdragen. Waarvoor wij,
namens alle senioren in Nederland, u zeer dankbaar zijn. Heel veel wijsheid.

Namens de Raad van Toezicht,

Han ter Heegde
Voorzitter Raad van Toezicht

2020 wordt een bijzonder en moeilijk jaar. Voor
velen van u: privé, op het werk, de scholen en ook
voor vrijwilligers- en goede doelen-werk. Samen
met u hopen we nieuwe oplossingen te bedenken,
en nieuwe richtingen in te gaan. Ook dan gaan wij
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D

e coronacrisis heeft ons meer dan ooit met de
neus op de feiten gedrukt: er is (grote) eenzaamheid onder ouderen of ze nu in een tehuis wonen of
zelfstandig. Dat was al voor de crisis het geval, maar is
veel scherper geworden tijdens de crisis.

1. Missie

Gouden Dagen wil ervoor zorgen dat ouderen in
Nederland zich verbonden voelen met anderen
en daardoor hun kwaliteit van leven verbeteren.
Niet alleen voor ouderen in zorginstellingen, maar
óók voor het groeiende aantal ouderen dat zelfstandig woont.
Januari 2019 | Gouden Wens

JAN

Activiteiten 2019
Een greep uit activiteiten en
wensen mogelijk gemaakt
door Gouden Dagen.

Uitje naar de
Mc Donalds
Bij de gedachte aan een hamburger, frietjes en een ijsje beginnen
deze ouderen helemaal te glunderen. Mc Donalds, dat is meer dan
een lekkere snack, het is een hele beleving. Dat wilde zorginstelling
Aafje ze graag geven door de groepswens in vervulling te laten
gaan. Het was dubbel genieten!
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Ouderen hebben te maken met verliezen die
onomkeerbaar zijn. Het verlies van dierbaren,
maar ook van gezondheid en mobiliteit maken
hen kwetsbaar en vaak ook eenzaam.

2. Strategie
Gouden Dagen aangaat. Dat blijven we doen door
activiteiten te ontwikkelen en te organiseren zoals
de Gouden Koffie en Gouden Culturele activiteiten.
Ook de Gouden Wensen zijn nog steeds van cruciaal
belang. Op dit gebied putten we uit de ervaringen
die ons netwerk lokaal opdoen en vertalen we
lokale successen naar een benadering die andere
Gouden Clubs (deelnemers) kunnen gebruiken.
Hierin is ook de verbinding tussen Gouden Dagen
deelnemers van groot belang. Door een jaarlijkse
inspiratiedag en een actief intranet zorgen we ervoor dat Gouden Dagen coördinatoren met elkaar
in verbinding staan en van elkaar kunnen leren en
elkaar kunnen inspireren.
Als landelijk bureau staan we ook in contact met
kennisinstituten en andere landelijke organisaties

FEBRuari 2019 | Gouden Cultuur

Een stukje historisch Nederland, dat iedereen gezien moet hebben. Dat vond zorggroep Viva! net zo
en organiseerde een leuke dag voor de ouderen in
de Zaanstreek. Langs de schans, de molens en de
houten huisjes, met als afsluiter de kennismaking
met de Verkademeisjes.

FEB

Activiteiten 2019
Een greep uit activiteiten en
wensen mogelijk gemaakt
door Gouden Dagen.

Fotografie www.freepik.com

Bezoek aan Zaans
Museum met Viva!

die zich bezighouden met zelfredzaamheid en eenzaamheid van ouderen. De kennis die we opdoen
in onze samenwerking met hen kunnen we gebruiken in de ontwikkeling van structurele oplossingen
voor de bestrijding van eenzaamheid. In samenwerking met de Vrije Universiteit in Amsterdam
ontwikkelen we de Online Vriendschapscursus en
de Keuzehulp eenzaamheidsinterventies. Daarnaast werken we samen met Sportmarketingbureau
Sportvibes en Kenniscentrum Sport en Bewegen
aan de Vitaliteitspelen. Ook werken we met Europese partners aan innovatieve oplossingen op het
gebied van zelfredzaamheid voor ouderen. Onze
rol als landelijk bureau is om behoefte te signaleren
en onze kennis en ervaring in te brengen in deze
betekenisvolle projecten.
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De afgelopen jaren hebben we gezien dat een
goed netwerk belangrijk is om onze missie uit te
voeren. We maken gebruik van het netwerk van
zorginstellingen in Nederland en ook werken we
meer en meer samen met buurthuizen en lokale
welzijnsorganisaties. 92% van de ouderen woont
zelfstandig thuis en de grootste eenzaamheid
komt voor bij deze ouderen. Naast de bewoners
van zorginstellingen richt Gouden Dagen zich
met haar activiteiten dan ook op de bestrijding
van eenzaamheid onder deze groep. De afgelopen jaren hebben we gezien dat zorginstellingen
zich steeds meer gaan richten op ouderen in de
wijk. Daarom blijft dit netwerk erg belangrijk voor
ons. Thuiswonende ouderen bereiken en uit hun
sociaal isolement halen is de grote uitdaging die

3. Activiteiten
Samen met de Gouden Clubs – zorginstellingen, buurtcentra,
bibliotheken – organiseert Gouden Dagen diverse activiteiten
voor kwetsbare ouderen, gericht op ontmoeting, sociaal contact
en mobiliteit. Het is belangrijk om actief en ondernemend te
blijven, helemaal op latere leeftijd, wanneer niet alles meer zo
vanzelfsprekend is. Het houdt de geest jong en zorgt voor goede
afleiding tegen eenzaamheid.

MAART 2019 | Gouden koets

MRT

Activiteiten 2019
Een greep uit activiteiten en
wensen mogelijk gemaakt
door Gouden Dagen.

De Kickoff

Al lang werd naar dit moment uitgekeken, de
onthulling van de Gouden Koets in IJsselstein.
Zelfs de burgemeester was hierbij aanwezig.
Speciaal vervoer voor de ouderen, ontwikkeld
ter ondersteuning van de zelfstandigheid en het
vergroten van de mobiliteit. Korte ritjes binnen
de regio zijn vanaf dit moment te reserveren.
Reden voor een feestje in Gouden stijl.

Naast ons eigen activiteiten-aanbod is er in Nederland heel veel
ander aanbod voor ouderen op gebied van beweging, cultuur,
natuur en sociaal contact. Wij brengen dit aanbod samen en maken
het overzichtelijk voor onze Gouden Clubs.
De ontwikkelingen binnen de zorg staan niet stil en de rol
van technologie wordt steeds groter. Er wordt veel onderzoek
gedaan, zowel nationaal als internationaal, om het leven van
kwetsbare ouderen te verbeteren. Gouden Dagen is betrokken
en bouwt aan een solide netwerk. Samen met een selecte groep
partners wordt gekeken hoe mooie initiatieven gerealiseerd
kunnen worden.
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Ook helpen we ouderen ‘dagelijkse activiteiten’ zo lang mogelijk
zelfstandig te kunnen uitvoeren door niet werk uit handen te
nemen maar juist passende ondersteuning te bieden. Met o.a. de
speciale boodschappenservice gaan ouderen zelf boodschappen doen in de supermarkt waar ze worden opgevangen door
een medewerker die ze persoonlijk door de winkel begeleidt.
De Gouden Koets haalt en brengt ouderen binnen de regio, zodat
de afstand geen reden is om thuis te blijven. Dit zijn enkele vormen
waarop we ouderen stimuleren om er op uit te (blijven) gaan.

Gouden
Koffie

Gouden
Cultuur

Wensen van ouderen
gaan in vervulling

Elkaar ontmoeten door
gezamenlijk koffiedrinken

Culturele uitstapjes of
zelf aan de slag

Via de wensboom, die bij de Gouden Club loca
ties staan, kunnen ouderen hun langgekoesterde wens opgeven. Eenvoudige, bijzondere,
individuele en groepswensen komen voorbij.
Niks is mooier dan deze mogelijk te maken!

Tijdens de Gouden Koffie laten we ouderen niet
alleen genieten van een kopje koffie, maar ook van
elkaars gezelschap. Er wordt heel wat gepraat en
gelachten tijdens deze momenten. Een activiteit
waar ouderen wekelijks naar uitkijken.

Gouden Cultuur brengt ouderen met g
 edeelde
interesses dichter bij elkaar en stimuleert de creativiteit.
Samen genieten van het werk en/ of optreden van
anderen, maar ook zelf lekker aan de slag met muziek
of kunst. Cultuur doet leven!

4. Pijlers

Wij proberen het voor de ouderen zo leuk en aantrekkelijk mogelijk te maken om andere mensen te
ontmoeten en deel te nemen aan de activiteiten.
We richten ons op een vijftal hoofdactiviteiten, de
Gouden Pijlers, die aansluiten op de diverse interesses en behoeften van onze doelgroep. De pijlers laten
duidelijk zien waar Gouden Dagen voor staat en zorgt

voor herkenning bij de ouderen. Met name onder
de zelfstandig wonende ouderen in de buurt van
de zorginstellingen en buurtcentra, die vaak moeite hebben aansluiting te vinden bij een club of
passend programma. Juist deze groep willen we
meer bereiken met ons activiteiten aanbod.

Gouden
Natuur

Gouden
Koets

Er op uit in de natuur of de
natuur naar binnen halen

Vervoer voor de zelfstandig
wonende ouderen

Naar buiten gaan doet een mens goed, het
houdt jong en vitaal. Daarom stimuleren we
ouderen er op uit te gaan voor een kleine wandeling, samen te genieten van de natuur of die
groene vingers weer actief te laten zijn.

Afstand mag geen reden zijn om thuis te blijven. Kwets
bare ouderen kunnen daarom voor korte ritten in de regio
gebruik maken van de Gouden Koets. Ze worden netjes
gehaald en gebracht. Zo wordt een bezoekje aan het
centrum, vriendin of de kapper een leuk uitje.
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Gouden
Wensen

5. Kennisprojecten

Keuzehulp
Onderzoek van Theo van Tilburg en Tamara Bouwman van de Vrije Universiteit in Amsterdam laat
zien dat er een zevental werkzame elementen zijn
die interventies effectief maken in de bestrijding
van eenzaamheid. Niet alle mensen die te maken
hebben met eenzaamheid zijn gebaat met dezelfde
oplossingen. De keuzehulp wordt op dit moment
ontwikkeld in een samenwerking van Gouden Dagen,
Vrije Universiteit en iZorgD. Deze digitale tool is
bestemd voor eerstelijns hulpverlening en anderen
die in contact zijn met eenzame ouderen en helpt
bij het vinden en matchen van de juiste oplossing.

Vitaliteitspelen
Dit beweegprogramma bundelt alle activiteiten
om ouderen te laten bewegen. Samen met Kennis
centrum Sport & Bewegen en sportmarketing
bureau Sportvibes heeft Gouden Dagen een mooi
beweegproject ontwikkeld dat landelijk wordt
aangeboden aan zorginstellingen. Doel van dit
programma is het sterker en gezonder maken van
ouderen, maar ook zeker het plezier van samen
bewegen te stimuleren.
9

Agewell
Dit project, dat binnen het Active and Assisted
Living (AAL) programma samen met Europese
partners wordt uitgevoerd, richt zich op een gebalanceerde overgang van het werkende leven
naar het leven als pensionado. In het project doen
we onderzoek naar welke factoren bepalen of
deze overgang succesvol is. Als iemand na zijn
of haar pensionering moeite heeft om het leven
weer structuur te geven en te investeren in sociale
contacten, is het risico op vereenzaming op latere
leeftijd hoger. De oplossing die we binnen AgeWell
ontwikkelen, een pensioneringscoach, moet ertoe
bijdragen dat dit risico zo m
 inimaal mogelijk is.
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Vriendschapscursus
Met geld van de Medische Inspirator prijs, uitgegeven
door ZonMW, mochten wij in samenwerking met
de Vrije Universiteit de Online Vriendschapscursus
(door)ontwikkelen. Gebaseerd op het promotieonderzoek van VU onderzoekster Tamara Bouwman
is de cursus nu ontwikkeld voor het grote publiek.
In de cursus kunnen mensen gericht een start
maken met het (weder) opbouwen van hun sociale
netwerk. Voor veel eenzame mensen is de eerste
stap naar sociaal contact lastig. De cursus behandelt dit proces en geeft cursisten oefeningen om
dit weer te leren.

6. Gouden Clubs

“We hebben in 2019 een aantal nieuwe Gouden Clubs
mogen verwelkomen, die enthousiast aan de slag zijn
gegaan met Gouden Koffie en andere Gouden Activi
teiten. Daarnaast zijn er ook dit jaar enkele locaties
gestopt om diverse redenen, variërend van tijdgebrek
tot veranderende focus.
Om dichter bij onze doelgroep te komen, wordt samen
nagedacht over de interesses van ouderen, waarbij de
verbinding met (eenzame) ouderen uit de wijk tot uiting
komt. Het mooie is dat hiermee ouderen zich vaak ook
gaan inzetten als vrijwilliger bij de zorginstelling of in
de wijk. Wij ervaren dit als zeer positief en het werkt
mee aan het een doel dat wij gezamenlijk nastreven;
de weg tegen eenzaamheid! Dit gaan wij voortzetten
in 2020!

april 2019 | Gouden Natuur

APR

Activiteiten 2019
Een greep uit activiteiten en
wensen mogelijk gemaakt
door Gouden Dagen.

Kom-mee-naarbuiten-dag
Het is officieel, de lente is gearriveerd. En dat
betekent maar één ding, de kom-mee-naarbuiten-dag. Door heel het land worden diverse tours en wandelingen georganiseerd om
de ouderen achter het glas vandaan te halen.
Een gezellig praatje, beweging en een frisse
neus doen veel goed.
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Door het aantrekken van een nieuwe accountmanager
is dit jaar vooral de nadruk gelegd op de verdieping
van de relatie met de aan Gouden Dagen deelnemende instellingen, de Gouden Clubs. Begrijpen waar hun
behoeften en verwachtingen liggen, advies inwinnen
en geven, hulp aanbieden, en in nauw contact staan
zowel telefonisch, per mail of regelmatig op locatie
bezoek.

7. Vrijwilligers

Veel van de Gouden Koffies worden geschonken door
oudere vrijwilligers. Ook zetten zij zich een paar keer per
jaar in voor concrete activiteiten zoals de vervulling van
een wens of de organisatie van een muzikale middag.
Deze betrokkenheid zorgt voor een hechtere band met
de zorginstellingen en de doelgroep ouderen. Het geeft
een goed gevoel iets moois te kunnen betekenen voor
anderen.
MEI 2019 | Gouden Natuur

MEI

Activiteiten 2019
Een greep uit activiteiten en
wensen mogelijk gemaakt
door Gouden Dagen.

Keukenhof uitje
Het is volop lente, mooi weer en de natuur
staat in bloei. Tijd om de ouderen deze
pracht van dichtbij te laten bewonderen. In de
Keukenhof is het genieten van de kleuren en
geurenexplosie. Er wordt druk gekeken, gewezen en de blije gezichten zijn onbetaalbaar.
Een uitje waar nog lang op wordt teruggekeken.

Binnen de groep vrijwilligers zien we een stijging van
aanmeldingen van mensen op leeftijd. Zélf vrijwilligerswerk doen gaat eenzaamheid tegen. Het geeft zin en
structuur in hun leven en bevordert de sociale contacten
met anderen. Daarom zetten we in 2020 ook weer in op
het activeren van vrijwilligers in projecten en interventies.
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In Nederland zijn gezamenlijk 420.000 vrijwilligers actief
in de zorginstellingen. Mede dankzij hun inzet kunnen
velen activiteiten voor ouderen worden georganiseerd.
De extra aandacht en begeleiding die zij de ouderen
bieden zijn van onschatbare waarde. Daarom zet Gouden Dagen zich in voor het werven van vrijwilligers en
het creëren van een breder begrip hiervoor binnen de
maatschappij.

JUNI 2019

JUN

Lokale fondsen: Gouden Dagen deelnemers krijgen lokaal financiële ondersteuning vanuit vriendenclubs, lokale middenstand en
particuliere bijdragen. Dit draagt bij aan de organisatie van vele
mooie uitjes, (culturele) activiteiten en evenementen.
Vermogensfondsen: Ook in 2019 hebben we als stichting ervaren
dat een goede samenwerking met vermogensfondsen van cruciaal
belang is voor de realisatie van kleine en grote projecten.
Een dergelijke bijdrage is in sommige gevallen doorslaggevend voor
het starten van een project. Daarnaast betekent een goede samen
werking een kans op opschaling en versnelling in de uitvoering
van projecten. Gouden Dagen is dankbaar voor deze mogelijkheid
en heeft hierdoor vele mooie activiteiten en projecten kunnen
realiseren, zoals de Gouden Koets, Gouden Picknicks, muzikale
middagen en het kerstconcert in het Concertgebouw in Amsterdam.
Vriendenloterij: Uiteraard zijn we heel erg blij met de samenwerking met de Vriendenloterij. In 2019 ontvingen we een bedrag
van ruim €574.000. In 2020 zien we ernaar uit deze samenwerking voort te zetten. Mede dankzij deze samenwerking kan
Gouden Dagen groeien en nog meer ouderen bereiken. Zodat
we samen eenzaamheid tegen gaan!
Overheid: In 2019 hebben wij van het ministerie van Volkshuisvesting Welzijn en Sport een financiële toezegging van €148.346
ontvangen (te besteden in 2019 en 2020) voor de ontwikkeling
van het nationaal beweegprogramma Vitaliteitspelen.
Daarnaast doen we als eindgebruikerorganisatie mee aan het
project AgeWell dat zich richt op de ontwikkeling van een digitale coach voor mensen die met pensioen gaan, in Nederland
gefinancierd door ZonMW binnen het Active and Assisted Living
(AAL) programma.

Activiteiten 2019
Een greep uit activiteiten en
wensen mogelijk gemaakt
door Gouden Dagen.

NK
Scootmobiel
race
Met bakken kwam de regen naar
beneden op het circuit van Zandvoort,
maar dat mocht de pret niet drukken
onder onze gemotiveerde racemonsters.
Nat, verwaaid en vastberaden streden
zij op hun scootmobiel om de eervolle
titel Nederlands Kampioen Scootmobiel.

12

Stichting Gouden Dagen | Ja arverslag 2019

8. Fondsenwerving

JULI 2019 | Gouden Dagen organisatie

Activiteiten 2019
Een greep uit activiteiten en
wensen mogelijk gemaakt
door Gouden Dagen.

Wisseling van
de wacht

Jan Romme, voormalig directeur en gezicht
van Gouden Dagen, gaat met pensioen.
Na enkele bewogen jaren waarin de fundering van de stichting is gelegd, is de tijd daar
om het stokje over te dragen. Aan Liesbeth
Gaasbeek de eer aan te treden in de rol van
nieuwe directeur en verder te bouwen aan
de organisatie.

9. Doelrealisatie
Naast alle mooie activiteiten die werden georganiseerd
met behulp van financiële bijdragen, worden er ook veel
activiteiten gesponsord in natura door bedrijven, met name
de plaatselijke middenstand. Of het nu gaat om de haring
voor de haring party’s of de taart voor bij de koffie, dit soort
bijdragen is erg belangrijk voor ons als stichting. Daarnaast
is de inzet van zorgpersoneel en vrijwilligers natuurlijk van
grote waarde. Helaas staan de externe verslaggevingsrichtlijnen niet toe dat deze maatschappelijke waarde wordt
gekapitaliseerd en mag deze niet bij de directe bestedingen
aan de doelstelling worden opgeteld, maar dat deze van
wezenlijk belang is moge duidelijk zijn.
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JUL

10. Communicatie met belanghebbenden

In 2019 hebben we Bladgoud ontwikkeld, een
magazine dat in samenwerking met een Gouden
Club wordt gemaakt, met enerzijds aandacht voor
alle lokale initiatieven en anderzijds informatie over
Gouden Dagen in de rest van het land. Dit blad
wordt ontvangen door ouderen die in de buurt

van een Gouden Club wonen. Dit jaar hebben we
enkele edities uitgebracht en ook aankomend jaar
staat er een aantal clubs op de lijst om hun eigen
magazine op deze manier te maken.
Net als in 2018, hebben we ons in 2019 wederom
ingezet voor een verhoogde zichtbaarheid van
Gouden Dagen en de Gouden Activiteiten. Nu
hier een mooie basis is gelegd, zetten we deze
inspanningen verder voort in 2020. Hierbij ligt vooral de focus op social media (Facebook, Youtube,
LinkedIn) en beeld. Op het gebied van print proberen we zoveel mogelijk bestanden digitaal aan
te b
 ieden en downloadbaar te maken. Zo kan naar
eigen inzicht worden geprint en wordt bijgedragen
aan de duurzaamheid.

AUGUSTUS 2019 | Gouden Natuur

Gouden Picknick en
een kleine wandeling
Een kleine wandeling en daarna even ontspannen
op een fijn plekje in de schaduw. De kleedjes kunnen
worden neergelegd, de stoeltje uitgeklapt en al het
lekkers uitgepakt. Picknicken heeft iets gezelligs en
doet aan vroeger denken. Veel ouderen vinden het
geweldig!

AUG
Foto
Picknick

Activiteiten 2019
Een greep uit activiteiten en
wensen mogelijk gemaakt
door Gouden Dagen.
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Zo is er de - onlangs vernieuwde - website, waar
alle belanghebbenden geïnformeerd worden over
de stichting en onze activiteiten. Voor de Gouden
Clubs hebben we een Gouden informatiepakket,
bestaande uit een map met alle gedetailleerde
informatie over ons aanbod, een brochure en een
flyer. Verder wordt er maandelijks een nieuwsbrief
uitgezonden per mail naar ons gehele netwerk

en op frequente basis worden informatiebrieven
uitgestuurd met speciale vragen of aanbiedingen
voor de Gouden Clubs. Per georganiseerde activiteit wordt gekeken hoe deze het beste onder de
aandacht gebracht kan worden met (pers)berichten, flyers of andere kanalen. Daarnaast wordt de
regionale en-/of landelijke media benaderd voor
een groter bereik. Zo was er bijvoorbeeld in 2019
speciale aandacht voor de Gouden Sky Dive Wens
bij RTL koffietijd.

Fotografie www.freepik.com

Gouden Dagen heeft te maken met diverse doelgroepen, waaronder de ouderen, de Gouden Clubs,
de vrijwilligers, de (project) partners, de overheid, en
overig geïnteresseerden. Allen hebben verschillende
belangen en andere behoeften in informatievoorziening. Gouden Dagen is zich hiervan bewust en
gebruikt om die reden meerdere middelen op gebied
van communicatie met de doelgroepen.

11. Vooruitblik 2020

September 2019 | Gouden Wens

Sky Dive

Met interesse voor alles wat vliegt en grote
hoogtes had mevrouw van Velzen nog een
bijzondere wens: indoor skydiven. Nog één
keer het gevoel van gewichtloosheid ervaren
en het vliegen. Haar leeftijd en lichamelijke
klachten konden haar niet op andere gedachten brengen. Deze dare devil moest en zou
de luchttunnel in gaan. Samen met de Pieter
Raad Stichting was Gouden Dagen aanwezig
bij deze bijzondere dag.

SEP

Activiteiten 2019
Een greep uit activiteiten en
wensen mogelijk gemaakt
door Gouden Dagen.

In 2020 willen we nog gerichter samenwerken met fondsen
en met name met het bedrijfsleven. Dit laatste kan zijn via
lokale contacten met onze Gouden Clubs, maar ook op landelijk niveau. De financiering van alle mooie projecten blijft
een uitdaging, maar met de realisatie dat menselijk contact
oh zo belangrijk is, staat eenzaamheid weer op de kaart en
de bereidheid om dit zo goed als mogelijk te bestrijden ook.
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Inmiddels zijn we al een eindje op weg in 2020 en zien we
dat het coronavirus veel impact heeft op de maatschappij in
het algemeen en de groep ouderen in het bijzonder. Helaas
is duidelijk geworden dat ouderen erg kwetsbaar zijn voor
het virus en dat beschermende maatregelen verstrekkende
gevolgen hebben. Ontmoetingsmomenten, sociale contacten, dat zijn de dingen waarop onze pijlers zijn gebaseerd.
En juist die zijn op dit moment niet zeker. De beschermende
maatregelen zijn gericht op zo min mogelijk contact. Beeldbelmogelijkheden en schermconstructies helpen, maar gaan
de echte fysieke contacten niet helemaal kunnen vervangen.
Inmiddels kijken we wel naar mogelijke vormen van samenkomen en gaan we toch ook uit van versoepeling van de
maatregelen.

12. Beheer en groei
In 2019 is de het contact met onze Gouden Clubs verdiept, mede
door de inzet van een actieve accountmanager die in wekelijks
contact staat met onze coördinatoren en zo kan bijdragen op het
moment dat er vragen of ideeën zijn. Het delen van alle informatie en
de ervaringen vormt een inspiratiebron voor onze deelnemers.
Het team van 4.2 fte is sinds juni 2019 in tact en ook voor aankomend
jaar hopen we deze inzet te behouden. Extra werkzaamheden en/of
projecten worden uitgevoerd door freelance project managers met
verschillende expertise.

Oktober 2019 | Circus in de zorg

70.000ste
bezoeker

Vanaf het voorjaar tot het najaar verzorgt 
Circus in de Zorg optredens voor ouderen.
Prachtige shows waarin muziek en acrobatiek
bezoekers meenemen in de wondere wereld
van magie. Extra bijzonder was in oktober de
show in Amsterdam, waar we de 70.000ste bezoeker in het zonnetje hebben mogen zetten.
Het was een groot spektakel.

OKT

Activiteiten 2019
Een greep uit activiteiten en
wensen mogelijk gemaakt
door Gouden Dagen.
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Met de huidige bezetting en behoud van het team denken we kennis
en ervaring op te bouwen om ons netwerk van Gouden Clubs zo
goed mogelijk te bedienen en de betrokkenheid bij Gouden Dagen
projecten te vergroten. Daarnaast richten we onze activiteiten ook
op de aanwas van nieuwe vrijwilligers die kunnen worden ingezet
bij bestaande en nieuwe projecten zodat nog meer ouderen kunnen
worden betrokken en eenzaamheid kan worden bestreden.
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13. Overheid
In 2019 heeft de overheid wederom zwaar ingezet
op de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen
en dit zorgt voor toenemend begrip in de maatschappij. Met de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid werken bedrijven, maatschappelijke instellingen en overheid samen om die eenzaamheid
onder ouderen te verminderen. Gouden Dagen
maakt hier ook onderdeel van uit.
Eind 2019 ontvingen we van het ministerie van
Volkshuisvesting Welzijn en Sport een financiële
toezegging voor de ontwikkeling van het nationale

beweegprogramma Vitaliteitspelen en ontvangen
we financiering vanuit ZonMW voor de uitvoering
van het project AgeWell.

overheden helpen bij de uitvoering van het beleid
op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van de
keuzehulp en andere projecten.

De bijdrage van gemeenten aan projecten en
programma’s voor ouderen op het gebied van
eenzaamheidsbestrijding zal in de aankomende
jaren steeds belangrijker worden. Het feit dat het
belang van eenzaamheidsbestrijding wordt onderkend en ook als zodanig wordt gecommuniceerd
vanuit de overheid, ondersteunt het belang van
Gouden Dagen. Daarbij kan Gouden Dagen lokale
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Stroopwafelconcert
Muziek in combinatie met iets lekkers, dat maakt de Stroopwafelconcerten
een groot succes. Bij diverse Gouden Clubs komen studenten van het
conservatorium langs om een intiem concert te geven. Onder het genot
van een warme drank en een stroopwafel, die met veel liefde is g
 emaakt
door mensen met een achterstand, heerlijk luisteren naar het optreden.
Een enkeling laat zich gaan en danst mee.

NOV

Activiteiten 2019
Een greep uit activiteiten en
wensen mogelijk gemaakt
door Gouden Dagen.

Stichting Gouden Dagen | Ja arverslag 2019

November 2019 | Gouden Cultuur

14. Risico’s en onzekerheden
Een stichting als Gouden Dagen is gebaat bij een gedegen risico analyse
waardoor hierop beleid kan worden gemaakt om potentiele incidenten in de
toekomst te voorkomen. In 2019 waren de belangrijkste risico’s grotendeels
gelijk aan de risico’s die ook in de voorgaande jaren geïnventariseerd waren:

FEBRuari 2019 | Gouden Cultuur

Gouden Kerst
concert in het
Amsterdam
Concertgebouw
In samenwerking met talentvol pianist Wouter
Harbers is het Gouden Kerstconcert georganiseerd.
In het Concertgebouw in Amsterdam genoten ruim
400 o
 uderen van de muzikale reis die door
Wouter en zijn muzikanten werd voorgedragen.
Een mooie aanvulling op de feestdagen.

DEC

• Een nog geringe spreiding van inkomstenbronnen. Hier wordt continue hard
aan gewerkt en in 2019 is bereikt dat de financiering van onze projecten
en activiteiten meer is verspreid onder Vriendenloterij, vermogensfondsen,
Ministerie van VWS en ZonMW.
• Een veranderende loterijen wetgeving. Gouden Dagen ontvangt op dit moment nog een substantieel deel van haar baten uit de samenwerking met
de Vriendenloterij. Vooralsnog lijkt de veranderende wetgeving nog geen
invloed te hebben gehad op de inkomsten uit deze samenwerking. Wel kan
gekeken worden naar alternatieven ter compensatie van potentiele veranderingen in de vorm van meer publiciteit of een gezamenlijk project.

Activiteiten 2019
Een greep uit activiteiten en
wensen mogelijk gemaakt
door Gouden Dagen.

• Meer concurrentie op het gebied van organisaties die zich inzetten voor
kwetsbare ouderen, ook op het gebied van fondsenwerving. Toch denken
we dat dit meer een kans dan een risico is. We geloven in samenwerking met
lokale organisaties.
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Fotografie Fred Manschot

• Een geringe personeelsbezetting waardoor opgebouwde kennis snel verloren kan gaan. Gouden dagen heeft een klein team dat veel verschillende
werkzaamheden uitvoert. Na een periode van verloop is sinds juni 2019 het
team in volle bezetting in tact gebleven waarbij er sprake is geweest van een
laag ziekte verzuim en hoge mate van enthousiasme in inzet. We hopen met
dit hechte team voort te bouwen op de ervaring die we het afgelopen jaar
met elkaar hebben opgedaan.

• De huidige naamsbekendheid en bereik van de organisatie verschilt per regio.
Door intensiever in te zetten op social media willen we de naamsbekendheid
overall verhogen en nog beter en laagdrempeliger laten zien wat wij als
stichting allemaal doen.

Gouden Activiteiten staan voor plezier,
maar nog veel belangrijker: verbinding,
aandacht en onvergetelijke momenten!
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• Impact coronacrisis. Het coronavirus heeft grote invloed op de economie en
daarmee ook op Stichting Gouden Dagen. Het is nog onduidelijk hoeveel impact
het virus zal hebben op de economie en daarmee ook op baten zoals de
inkomsten uit loten van de Vriendenloterij , bijdragen van zakelijke partners,
particulieren en vermogensfondsen. Daarnaast hebben de beschermende
maatregelen die door de overheid worden opgelegd grote impact op de
mogelijkheden om dingen te organiseren voor ouderen. Samenkomst van
meerdere ouderen wordt beperkt door de gezondheidsrisico’s wat de organisatie van mooie betekenisvolle activiteiten tot een uitdaging maakt.

15. Governance
a) Bestuur
In juli 2019 heeft de wissel van de wacht
plaatsgevonden. Mevrouw E.A.H. Gaasbeek
heeft de rol als bestuurder en werkzaamheden
als directeur van Stichting Gouden Dagen
overgenomen van de heer J.W.F. Romme.
Zij is belast met de strategie/beleid van de
stichting, werkt mee en ziet toe op de goede
uitvoering daarvan.

In 2019 bestond de Raad van Toezicht uit
vier leden:
• De heer H.M.W. ter Heegde - Voorzitter
• De heer L.E.F. van Ruth - Secretaris
• Mevrouw A.L.R. de Jongh - Lid
• De heer A.K. in ‘t Veld - Lid
De heer A.K. in ‘t Veld heeft in 2019 afscheid
genomen van het bestuur. Met ingang van
2020 treden twee nieuwe leden toe:
• Maarten de Gruyter
• Christianne den Houting-Stevens

katemangostar - www.freepik.com
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b) Raad van Toezicht
De Stichting Gouden Dagen hanteert het
Raad van Toezicht model. Een model waar
de laatste jaren de meeste charitatieve organisaties op zijn overgestapt om uitvoering en
toezicht duidelijke gescheiden te houden.
De Raad van toezicht stelt onder meer het
jaarplan, de begroting en het jaarverslag vast
en adviseert de bestuurder/directeur.

16. Het Landelijk Bureau
Sinds juni 2019 is een vast en solide team ontstaan met een
gezamenlijke bezettingsgraad van 4,2 ft. De bureauorganisatie
behoudt hierdoor zijn kleinschalige opzet, met mogelijkheden
tot opschaling als de kernactiviteiten het toelaten.

Een klein gebaar, een grote
glimlach...dat is Goud!

Het kantoor in Bilthoven is momenteel nog steeds
de statutaire vestiging van Gouden Dagen. Het
biedt voldoende werkplekken voor de vaste en
flexibele medewerkers.

Het beloningsbeleid voor bestuurder en medewerkers van de Stichting Gouden Dagen volgt de cao Welzijn &
Maatschappelijke Dienstverlening.
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Zoals ook in 2018 blijft het uitgangspunt te fungeren als een
soort paraplu, waarbij Gouden Dagen de landelijke koepel vormt
over de aangesloten Gouden Clubs. Door deze constructie is het
mogelijk om met een klein team veel te bereiken. Veel activiteiten kunnen in samenwerking met of juist volledig worden neergelegd bij de Gouden Clubs. De organisatie faciliteert met ideeën
voor activiteiten, communicatie en fondswerving. De uitvoering
van omvangrijke projecten en evenementen wordt eventueel
naar externen gedelegeerd, geschikte ZZP-ers of bedrijven.

1 7. Financieel beleid
Stichting Gouden Dagen werft middelen voor projecten, programma’s en
activiteiten die invulling geven aan haar doelstelling. Naast het project
“GoudenDagen Uitgerold” zijn er de afgelopen jaren een aantal nieuwe projecten van start gegaan. Deze worden deels door de stichting gedragen en deels
door subsidieverstrekkers dan wel vermogensfondsen. Dankzij deze nieuwe
initiatieven zijn de bestedingen aan de doelstelling gestegen.
Voor overheidssubsidies geldt dat toezeggingen en bestedingen synchroon
lopen. De baten van subsidies overheden waren in 2019 dan ook hoger dan
in 2018 vanwege de start van de nieuwe projecten “Agewell” en “Beweeg
programma”. In de lasten zien we een overeenkomstige stijging.

In 2019 was er een afname aan baten ontvangen door de samenwerking met
de Vriendenloterij, deels doordat er laat in het jaar is geïnvesteerd in nieuwe
loten.
De kosten aan beheer en organisatie zijn afgenomen, deels door een herziening van de toerekening en deels door een afname van de personeelskosten.
In 2019 is er goed gekeken naar de verhouding doelbesteding/beheer en
organisatie wat heeft geleid tot een herziening van een aantal posten. Ook in
2020 zullen we ernaar blijven streven de verhouding doelbesteding/beheer en
organisatie zo goed mogelijk te houden. Stichting Gouden Dagen streeft naar
een zo groot mogelijke besteding aan de doelstellingen.
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Voor toezeggingen van vermogensfondsen geldt echter dat verwerking in
de staat van baten en lasten op het moment van toezegging plaatsvindt.

18. Bezoldiging directie

Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de
vaststelling van de beloning volgt de stichting de
Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties (zie www.goededoelennederland.nl).
De regeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. De
weging van de situatie bij de stichting vond plaats
door de Raad van Toezicht. Dit leidde voor de be-

paling van de beloning van mevrouw Gaasbeek tot
een zogenaamde BSD-score E van 315 punten met
een maximaal jaarinkomen van EUR 86.578
De beloning van de heer Romme maakt nog deel
uit van de afspraken die eind 2015 gemaakt waren
tussen Stichting Gouden Dagen en Stichting Nationaal Ouderenfonds. Deze beloning valt qua totale
omvang binnen de Regeling beloning directeuren
van goededoelenorganisaties, waarbij voor de beloning van de heer Romme bij zijn indiensttreding
per 1 januari 2016 gebruik gemaakt werd van de
overgangsregeling die in 2015 door de sector is
overeengekomen. De overeengekomen beloning
valt onder het in de regeling opgenomen maximale
jaarinkomen van salarisniveau K.

De voor de toetsing, aan de geldende maxima,
relevante werkelijke jaarinkomens van de directie
bedroegen (2019 in EUR) voor:
E.A.H. Gaasbeek (1 fte/6 mnd): € 43.154
J.F. Romme (1 fte/6 mnd): € 80.386
(2018 in EUR):
J.W.F. Romme (1 fte/12 mnd): € 125.855
Deze beloningen bleven binnen de geldende maxima.
Het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige
beloningen op termijn bleven binnen het in de regeling opgenomen maximum bedrag van EUR 194.000
per jaar. De belaste vergoedingen/bijtellingen, de
werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termijn stonden bovendien in een redelijke
verhouding tot het jaarinkomen.
De hoogte en samenstelling van de bezoldiging
worden in de jaarrekening toegelicht in de toelichting
op de staat van baten en lasten.
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De Raad van Toezicht heeft het bezoldigingsbeleid,
de hoogte van de directiebeloning en de hoogte
van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld.
Het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de
beloning wordt volgens de CAO Sociaal Werk toegepast. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd.

Jaaroverzicht Gouden Activiteiten 2019
Het hele jaar door wordt landelijk zo veel leuks georganiseerd voor ouderen.
Er wordt gezocht naar nieuw aanbod en gekeken hoe meer mogelijk gemaakt
kan worden. De inzet en initiatieven zijn hartverwarmend, iets om trots op te zijn.
We willen dit komend jaar verder voort zetten. Hierbij een kleine greep van de
activiteiten en Gouden Wensen over 2019:

tMaartt

tAprilt

Gouden Wens – Uitje naar de Mc Donalds
Bij de gedachte aan een hamburger, frietjes en
een ijsje beginnen deze ouderen helemaal te glunderen. Mc Donalds, dat is meer dan een lekkere
snack, het is een hele beleving. Dat wilde zorginstelling Aafje ze graag geven door de groepswens
in vervulling te laten gaan. Het was dubbel genieten!

Gouden Koets – De Kickoff
Al lang werd naar dit moment uitgekeken, de onthulling van de Gouden Koets in IJsselstein. Zelfs de
burgemeester was hierbij aanwezig. Speciaal vervoer voor de ouderen, ontwikkeld ter ondersteuning van de zelfstandigheid en het vergroten van
de mobiliteit. Korte ritjes binnen de regio zijn vanaf
dit moment te reserveren. Reden voor een feestje
in Gouden stijl.

Gouden Natuur – Kom-mee-naar-buiten-dag
Het is officieel, de lente is gearriveerd. En dat betekent
maar één ding, de kom-mee-naar-buiten-dag. Door
heel het land werden diverse tours en wandelingen
georganiseerd om de ouderen achter het glas vandaan te halen. Een gezellig praatje, beweging en
een frisse neus deden veel goed.

tFebruarit
 ouden Cultuur – Bezoek aan
G
Zaans Museum met Viva!
Een stukje historisch Nederland, dat iedereen gezien moet hebben. Dat vond zorggroep Viva! net zo
en organiseerde een leuke dag voor de ouderen in
de Zaanstreek. Langs de schans, de molens en de
houten huisjes, met als afsluiter de kennismaking
met de Verkademeisjes.

tMeit
 ouden Koffie – Koffieconcert
G
met Wouter Harbers
Een kopje koffie met een koekje is al een kleine
verwennerij, maar daar besloot pianist Wouter
Harbers nog een schepje bovenop te doen met
zijn reeks Koffieconcerten. Op verschillende (zorg)
locaties trakteert hij ouderen op klassieke stukken
en weet hiermee te ontroeren.

Gouden Natuur – Keukenhof uitje
Het is volop lente, mooi weer en de natuur staat in
bloei. Tijd om de ouderen deze pracht van dichtbij
te laten bewonderen. In de Keukenhof was het genieten van de kleuren en geurenexplosie. Er werd
druk gekeken, gewezen en de blije gezichten zijn
onbetaalbaar. Een uitje waar nog lang op wordt teruggekeken.
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tJanuarit

Jaaroverzicht Gouden Activiteiten 2019

tJulit

tAugustust

NK Scootmobiel race
Met bakken kwam de regen naar beneden op het
circuit van Zandvoort, maar dat mocht de pret niet
drukken onder onze gemotiveerde racemonsters.
Nat, verwaaid en vastberaden streden zij op hun
scootmobiel om de eervolle titel Nederlands Kampioen Scootmobiel.

 ouden Dagen organisatie –
G
Wisseling van de wacht
Jan Romme, voormalig directeur en gezicht van
Gouden Dagen, gaat met pensioen. Na enkele bewogen jaren waarin de fundering van de stichting is
gelegd, is de tijd daar om het stokje over te dragen.
Aan Liesbeth Gaasbeek de eer aan te treden in de
rol van nieuwe directeur en verder te bouwen aan
de organisatie.

Gouden Natuur – Gouden Picknick en een
kleine wandeling
Gouden Picknick en kleine wandeling en daarna
even ontspannen op een fijn plekje in de schaduw.
De kleedjes worden neergelegd, de stoeltjes uitgeklapt en al het lekkers uitgepakt. Picknicken heeft
iets gezelligs en doet aan vroeger denken. Veel
ouderen vinden het geweldig!

Gouden IJsjes Party
Een grote hittegolf luidde de zomer in van 2019, hoog
tijd voor verkoeling voor onze ouderen. Met een auto
vol opblaas badjes, ijsjes en versiering ging Gouden
Dagen richting Zuylenstede - een woon-zorgcentrum
van Vecht & IJssel - om uit te pakken met de Gouden
Ijsjes Party. De binnenplaats werd gezellig aangekleed en iedereen kon met de voeten in het water,
genietend van een lekker ijsje.

 ouden Cultuur – Gouden Haring Party
G
Elk jaar is het feest wanneer de eerste Hollands
Nieuwe zijn gevangen. Dit moment gaat onze ouderen ook niet onopgemerkt voorbij. Op het terras
in het wijkcentrum worden de bewoners van woonzorgcentrum Brentano getrakteerd op de Gouden
Haring Party. Inclusief bingo en natuurlijk broodjes
haring, die niet aan te slepen zijn.
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tJunit

Jaaroverzicht Gouden Activiteiten 2019
Gouden Wens – Sky Dive
Met interesse voor alles wat vliegt en grote hoogtes had mevrouw van Velzen nog een bijzondere
wens: indoor skydiven. Nog één keer het gevoel
van gewichtloosheid ervaren en het vliegen. Haar
leeftijd en lichamelijke klachten konden haar niet
op andere gedachten brengen. Deze dare devil
moest en zou de luchttunnel in gaan. Samen met
de Pieter Raad Stichting was Gouden Dagen aanwezig bij deze bijzondere dag.


Gouden
Dagen Projecten –
BuurtPact Transwijk
Een bijzonder moment in Transwijk, waarbij verschillende partijen samen zijn gekomen om het
Buurtpact (Gouden Stratenplan) te ondertekenen.
Het gezamenlijke doel is de krachten te bundelen
en activiteiten te organiseren om meer zelfstandig
wonende ouderen in de wijk te bereiken. Zodat ze
niet in isolement dreigen te raken en juist uit het
isolement worden gehaald. Ook Gouden Dagen
heeft het pact onderteked.

tNovembert
tOktobert
Circus in de zorg – 70.000ste bezoeker
Vanaf het voorjaar tot het najaar verzorgt Circus in
de Zorg optredens voor onze ouderen. Prachtige
shows waarin muziek en acrobatiek bezoekers
meenemen in de wondere wereld van magie. 
Extra bijzonder was in oktober de show in Amsterdam,
waar we de 70.000ste bezoeker in het zonnetje
hebben mogen zetten. Het was een groot spektakel.

 ouden Cultuur – Stroopwafelconcert
G
Muziek in combinatie met iets lekkers, dat maakt
de Stroopwafelconcerten een groot succes. Bij
diverse Gouden Clubs komen studenten van het
conservatorium langs om een intiem concert te geven. Onder het genot van een warme drank en een
stroopwafel, die met veel liefde is gemaakt door
mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt,
heerlijk luisteren naar het optreden. Een enkeling
laat zich gaan en danst mee.

tDecember t
 ouden Cultuur – Gouden Kerstconcert in
G
het Amsterdam Concertgebouw
In samenwerking met talentvol pianist Wouter
Harbers is het Gouden Kerstconcert georganiseerd.
In het Concertgebouw in Amsterdam genoten ruim
400 ouderen van de muzikale reis die door Wouter
en zijn muzikanten werd voorgedragen. Een mooie
aanvulling op de feestdagen.

 ouden Cultuur – Lichtjestour in kerstsferen
G
Van Heemskerk tot Almere zijn bijzondere lichtjestoeren georganiseerd. Met hulp van vrijwilligers
reden of liepen ouderen door de wijk, genietend
van de mooie lichtjes, muziek en lekkernijen die
onderweg werden aangeboden. Prachtig om de
betrokkenheid van de buurten op deze manier te
mogen ervaren. De afsluiting van de avonden vonden na de tours plaats in de in de zorginstellingen,
met nog meer gezellige kerstmuziek en glühwein.
Namens de directie:
E.A.H. Gaasbeek
Namens de Raad van Toezicht:
De heer H.M.W. ter Heegde – Voorzitter
De heer L.E.F. van Ruth – Secretaris
Mevrouw A.L.R. de Jongh – Lid
De heer M. de Gruyter – Lid
Mevrouw C. den Houting-Stevens – Lid
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tSeptembert

Verkorte
jaarrekening 2019

BALANS

(na bestemming saldo)

(in euro’s)

ACTIVA

Verkorte jaarrekening 2019

31 december 2019

31 december 2018

VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa

22.086		 28.738
7.736		10.537

			

29.822 		

39.275

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa
1.170.717 		
1.205.361
			
1.170.717		
1.205.361
28

		
161.936		
165.638

Totaal activa 			

1.362.475		1.410.274

PASSIVA
Reserves en Fondsen
Reserves 		
-49.485		
66.322
Fondsen 		
497.760		
618.345
			
448.275		
684.667
Kortlopende schulden
914.200		725.607
			
914.200		
725.607
Totaal passiva			
1.362.475		1.410.274
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Liquide middelen

Staat van baten en lasten
Begroting 2019 	Exploitatie 2018

Begroting 2020

30.000
30.000
600.000
225.000
140.000
0

11.059
21.662
555.220
0
192.660
54.000

20.000
25.000
600.000
160.000
297.035
27.000

Som van de baten 		

791.301

1.025.000

834.601

1.129.035

LASTEN
Besteed aan doelstellingen 		
Wervingskosten 		
Algemene kosten en baten 		

658.747
329.287
39.659

485.398
334.450
172.278

253.658
318.929
164.098

747.952
315.835
65.248

Som der lasten 		

1.027.693

992.126

736.685

1.129.035

Saldo voor financiële baten en lasten		
Saldo financiële baten en lasten 		

-236.392
0

32.874
0

97.916
5

0
0

Saldo van baten en lasten 		

-236.392

32.874

97.921

0

Bestemming saldo van baten en lasten
Toevoeging / (onttrekking) aan:
Continuiteitsreserve 		
Overige reserves 		
Bestemmingsfonds Gouden Dagen uitgerold 		
Bestemmingsfonds Locaties 		

-66.322
-49.485
-75.604
-44.981

-----

-59.080
0
109.740
47.261

64.807
49.485
-54.292
-60.000

		
-236.392 	P.M.

97.921

0
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(in euro’s)	Exploitatie 2019
BATEN
Baten van particulieren		
11.430
Baten van bedrijven		
2.228
Baten van loterijorganisaties		
574.743
Baten an andere organisaties zonder winststreven		
88.495
Baten van subsidies van overheden		
79.485
Overige baten		
34.920

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten
ALGEMENE TOELICHTING

Doelstelling
Artikel 2 van de statuten luidt:
1. De stichting heeft als doel:
a. Het bevorderen van het welzijn van ouderen;
b. Het verlenen van hulp aan ouderen direct dan wel indirect;
c. H
 et stimuleren van de bewustwording onder een breed publiek ten
aanzien van de noden van ouderen; en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort
niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel
uitmaken van organen van de stichting.
2. De stichting beoogt het algemeen nut.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. Het werven van geldmiddelen;
b. D
 e organisatie van projecten en diensten ten behoeven van kwetsbare
ouderen;
c. Pleitbezorging.

Vestigingsadres
Stichting Gouden dagen is statutair gevestigd te gemeente De Bilt en feitelijk
gevestigd op Soestdijkseweg zuid 217, 3721 AD Bilthoven.
Inschrijving Kamer van Koophandel
De vennootschap staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 34353897.
ANBI
Per 1 januari 2011 heeft de Belastingdienst een beschikking afgegeven waarin
Stichting Gouden. Dagen aangemerkt wordt als een Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI).
Directie
Mevrouw E.A.H. Gaasbeek is op 1 juli 2019 benoemd tot directeur/bestuurder
van de stichting.
Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van de stichting is als volgt samengesteld:
- de heer H.M.W. ter Heegde – voorzitter;
- de heer L.E.F. van Ruth – secretaris;
- mevrouw A.L.R. de Jongh;
- mevrouw C.E.P.M. den Houting-Stevens
- de heer M.W. de Gruyter
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Statutenwijziging
Op 8 juli 2016 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden,
waarbij onder andere het volgende is gewijzigd:
- de naam van de stichting is gewijzigd in “Stichting Gouden Dagen”;
- de stichting is gevestigd in Bilthoven, gemeente De Bilt;
- de doelstelling.

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten
Stelselwijzigingen
In 2019 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Gouden Dagen zich verschillende
oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening
opgenomen bedragen. Indien voor het geven van het inzicht noodzakelijk is
(vergelijk het inzicht als bedoeld in artikel 362 lid 1, Boek 2 BW), is de aard van
deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen
opgenomen bij de schattingswijzigingen in de algemene toelichting of bij de
toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Pensioenregeling
De stichting heeft een pensioenregeling voor haar werknemers; deze worden
gefinancierd door de afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De verschuldigde
premie wordt als last in de staat van baten en lasten verwerkt.
Verbonden partijen
Als verbonden partijen worden aangemerkt alle organisaties die betrokken zijn
bij de exploitatie van het fonds alsmede de bestuursleden van de stichting.
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan
wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie
die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

Operational lease
De stichting heeft een leasecontract waarbij een groot deel van de voor- en
nadelen die aan de eigendom verbonden zijn, niet bij de stichting ligt. Dit
leasecontract wordt verantwoord als operational leasing. Leasebetalingen
worden op lineaire basis verwerkt in de staat van baten en lasten over de
looptijd van het contract.
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Algemene grondslagen
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn RJ 650
“Fondsenwervende instellingen” die uitgegeven zijn door de Raad voor de
Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Activa en verplichtingen 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.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn
ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Vergelijkende cijfers voorgaand boekjaar
De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn waar nodig slechts
qua rubricering voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.
Continuiteit
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling. Hoewel de financiële impact van de
uitbraak van het coronavirus ten tijde van het opmaken van deze jaarrekening
nog niet volledig duidelijk is (zie ook hetgeen hieromtrent is toegelicht onder
de toelichting van gebeurtenissen na balansdatum), zijn wij van mening dat op
basis van de momenteel beschikbare informatie, de inmiddels genomen
maatregelen en bestaande liquiditeitsbuffer, de bij het opmaken van deze
jaarrekening gehanteerde continuïteitsveronderstelling niet geraakt wordt.
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Verslagperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een
jaar. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Bestedingen waarvoor een bestemmingsreserve of een bestemmingsfonds is
gevormd, worden eerst verwerkt als last in de staat van baten en lasten. Toevoegingen aan en onttrekkingen uit reserves en fondsen worden gedaan via
de bestemming van het saldo van baten en lasten te geschieden.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafprijs. De afschrijvingen zijn berekend volgens de lineaire methode op basis van de geschatte
levensduur. Op bedrijfsmiddelen die in de loop van het jaar worden aangeschaft,
wordt tijdsevenredig afgeschreven. Alle activa worden aangehouden ten behoeve
van de bedrijfsvoering van de stichting.

Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico’s en om
zeker te stellen dat de fondsenwervende organisatie ook in de toekomst aan
haar verplichtingen kan voldoen. Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de
continuïteitsreserve vinden plaats uit de bestemming van het saldo van baten
en lasten.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde
van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Pensioenen
De stichting heeft de pensioenregeling verwerkt volgens de verplichtingen
benadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last
verantwoord. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra
deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als
overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering
van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting
op de balans opgenomen.

Reserves en Fondsen
Bestemmingsreserves en -fondsen De posten bestemmingsreserves en
-fondsen worden aangewend in overeenstemming met de doelstelling waartoe ze in het leven zijn geroepen.
De bestemmingsreserve is een onderdeel van het vrij besteedbaar vermogen
waarvan de beperkte bestedingsmogelijkheid door het bestuur is bepaald.
Het bestuur heeft deze beperking zelf opgelegd en kan deze door een
stuursbesluit opheffen. De bestemmingsfondsen bestaan uit de
middelen waarvoor derden (subsidieverleners, donateurs etc.) de bestemming
specifiek hebben voorgeschreven.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële
waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met
agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale
waarde.
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Immateriële vaste activa
Immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek
van afschrijvingen, welke naar tijdsgelang geschieden. De afschrijvingen worden
berekend op basis van de verkrijgingsprijs.

Grondslagen voor de bepaling van
het saldo van baten en lasten
Algemeen
Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten
en het totaal der lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten
en lasten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de
toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening
wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een
andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.

Giften en baten uit fondsenwerving
Giften en baten uit fondsenwerving worden als baten verantwoord in de staat van
baten en lasten in het jaar waarin de gift onvoorwaardelijk is toegezegd.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk
in de (toelichting op de) staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van
de aard van de bestemming; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn
besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende
bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en).

Pensioenlasten
De stichting heeft de pensioenregeling verwerkt volgens de verplichtingen benadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.
De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd
zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien
dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen.
Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt
gedoteerd dan wel daaruit wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze
verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten wordt bepaald inclusief het
overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een bijzondere bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een
specificatie opgenomen van de verwerking van dit saldo in de onderscheiden
posten van het vermogen.
Subsidiebaten
Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt. De baten worden
verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

Rentebaten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend
met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa.
Bestedingen aan doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in
het jaar dat zij zijn gemaakt in het kader van de betreffende doelstelling.
Beheer- en administratiekosten
Kosten van beheer en administratie zijn die kosten die de organisatie maakt in
het kader van de beheer en administratievoering en niet worden toegerekend
aan de doelstelling of de werving van baten.
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Een onttrekking aan bestemmingsreserve respectievelijk -fonds wordt als besteding (last)verwerkt in de staat van baten en lasten.

Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Grondslagen voor de bepaling van
het saldo van baten en lasten
Kostentoerekening
De richtlijn voor de jaarverslaggeving RJ 650 bepaalt dat de kosten van de
eigen organisatie gespecificeerd moeten worden naar verschillende kostencategorieën. Directe kosten worden direct toegewezen aan de doelstelling
waarop deze betrekking op hebben. Indirecte kosten worden verdeeld op
basis van een kostenverdeelsleutel. Deze kostenverdeelsleutel is gebaseerd
op de door de organisatie gemaakte inschatting van de bestede tijd van de
medewerkers en het aantal werkplekken van Gouden Dagen op de doelstellingen, werving baten en beheer en administratie.
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