
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Memo Publicatieplicht ANBI over 2014 
 

Adullam is een landelijk opererende, identiteitsgebonden organisatie voor het bieden van zorg en 

begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking. De Bijbel, samen met de Drie Formulieren 

van Enigheid, stempelen die identiteit en zijn het richtsnoer voor onze normen en waarden. 

 

Adullam kent als juridische bestuursvorm een stichting. Naast de overkoepelende Stichting Adullam voor 

Gehandicaptenzorg functioneren een tweetal werkstichtingen: een steunstichting en een zorgstichting. 

Statutair zijn alle stichtingen gevestigd te Barneveld.  

 

Bezoekadres: 

Wilhelminastraat 8-10 

3771 AR Barneveld 

Nieuw adres per 15 juni 2015: 

Theaterplein 5 

3772 KX Barneveld 

 

Postadres: 

Postbus 19 

3770 AA Barneveld 

 

T 088 238 55 26 

E info@adullamzorg.nl  

 

Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg (SAG) 

Overkoepelende stichting met een ANBI-status welke onder andere gebruikt kan worden voor het verstrekken 

van legaten en nalatenschappen. 

KvK-nummer: 41049399  

IBAN: NL50 RABO 0337 5040 59  

RSIN: 805503730 

ANBI-status sinds: 01-01-2008 

Doelstelling: De stichting heeft ten doel het doen verlenen van verantwoorde zorg en voorts al hetgeen 

hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, direct of indirect, alles in de ruimste zin van het woord. 

 

Stichting Steun Adullam (SSA) 

Steunstichting met een ANBI-status waarbinnen alle fondsenwervende activiteiten plaatsvinden. Deze 

Stichting wordt gebruikt voor de afdracht van giften en verkoopopbrengsten. 

KvK-nummer: 09098942  

IBAN: NL83 RABO 0337 5866 91  

RSIN: 806769853 

ANBI-status sinds: 01-01-2008 

Doelstelling: De stichting stelt zich ten doel de behartiging van de belangen van onder meer mensen met een 

verstandelijke of meervoudige beperking. Meer in het bijzonder stelt de stichting zich ten doel het financieel 

ondersteunen van de activiteiten en/of voorzieningen uitgaande van de statutair te Barneveld gevestigde 

stichtingen: Stichting Zorg Adullam en Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg.  

mailto:info@adullamzorg.nl


 
 
Onderwerp : Memo Publicatieplicht ANBI over 2014 
Pagina : Pagina 2 van 6 
 

 
 

Stichting Zorg Adullam (SZA) 

De zorgstichting waarbinnen de feitelijke zorgverlening plaatsvindt. 

KvK-nummer: 41053643  

IBAN: NL17 RABO 0337 4118 24  

 

Beleidsplan fondsenwerving en bestedingen 
Ten bate van Adullam zijn een groot aantal vrijwilligers vrijwel dagelijks actief in het houden van klein- en 

grootschalige verkoopacties om gelden in te zamelen. Daarbij kan Adullam vertrouwen op een trouwe 

achterban met meer dan 11.500 donateurs die vaak jarenlang een overbetaling doen op het gevraagde 

donatiegeld. Daarnaast wordt Adullam vanuit diverse kerken ondersteund met collecten en andere financiële 

bijdragen. Hiermee maken ze gezamenlijk al meer dan 30 jaar het mooie en verantwoordelijke werk wat 

Adullam uitvoert mogelijk. Er is een werkgroep actief die zorg draagt voor de uitvoering van het 

fondsenwervingsbeleid en steeds werkt aan een uitbreiding van inkomsten.  

 

Grofweg 70% van de geworven gelden worden in hetzelfde jaar besteed ten bate van de gehandicaptenzorg. 

Vanwege de bezuinigingen op de zorgbudgetten in combinatie met de overheveling van zorgtaken van de 

landelijke overheid naar de gemeenten zal vanuit de zorgstichting de komende jaren een groter beroep 

gedaan worden op het inbrengen van gelden vanuit fondsenwerving. Het percentage te besteden middelen zal 

de komende jaren daarom verder toenemen. 

 

De middelen die ontvangen worden binnen de steunstichting komen binnen de zorgstichting beschikbaar ten 

behoeve van geoormerkte bestemmingen. Veelal gaat het daarbij om specifieke projecten ter verbetering van 

de kwaliteit van de zorgverlening, ter dekking van niet vergoede zorg of als aanvulling op de ontvangen 

zorgbudgetten. Veelal is er een relatie met het identiteitsgebonden karakter van Adullam.  

 

De binnen de Stichting Adullam voor 

Gehandicaptenzorg ontvangen legaten en 

nalatenschappen worden ingezet om een kwalitatief 

verantwoord huisvestingsaanbod in stand te 

houden. Adullam heeft voor haar strategieperiode 

tot en met 2016 diverse plannen voor nieuwbouw 

van zorgvoorzieningen. Vanwege de landelijke 

spreiding is vaak sprake van relatief kleinschalige 

huisvestingsprojecten met een gedifferentieerd 

zorgaanbod. Daarnaast wil Adullam investeren in 

een waardig huisvestingsaanbod dat past bij haar 

identiteitsgebonden doelstellingen. Deze aspecten 

vragen om aanvullende investeringen die vanuit de 

eigen middelen bekostigd worden. Daaronder vallen ook investeringen om de duurzaamheid van ons 

vastgoed te vergroten, die in verband met de daarop betrekking hebbende kernwaarde duurzaamheid. 

 

Adullam kent op dit moment een goede financiële positie, wat ook blijkt uit de ratio’s, zoals die zijn opgenomen 

in het gepubliceerde Jaardocument 2014 (zie www.jaarverslagenzorg.nl). Zowel de bezuinigingen als de 

investeringsopgave, waarvoor ook externe financiering aangetrokken wordt, zijn van invloed op die financiële 

positie. Adullam zet in haar strategisch beleid in op een goede financiële positie. Verwacht wordt dat op termijn 

de solvabiliteitsratio zal dalen van ruim 70% naar zo’n 40%. Rekening houdend met de diverse ontwikkelingen 

geldt die 40% als ondergrens, waarop de vermogenspositie van Adullam beoordeeld wordt. 

  

http://www.adullamzorg.nl/wgfw
http://www.jaarverslagenzorg.nl/
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Bestuurders 
Adullam kent het Raad van Bestuur/Raad van Toezichtmodel. Dit model is van toepassing voor de Stichting 

Adullam voor Gehandicaptenzorg (ANBI) en voor de Stichting Zorg Adullam. Voor de Stichting Steun Adullam 

is een afwijkend model van toepassing, waarbij de Raad van Toezicht van de beide andere stichtingen als 

bestuur functioneert. De dagelijkse leiding is daar wel in handen van een algemeen directeur. In het 

onderstaande overzicht is weergegeven hoe een en ander formeel geregeld is per 31-12-204.  

 

Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg (SAG) 

Functie Naam, woonplaats Beloning 

Voorzitter Raad van Toezicht drs. P.A. Zevenbergen, Alblasserdam Onbezoldigd 

Vicevoorzitter Raad van Toezicht ds. D. Heemskerk, Ouderkerk aan den IJssel Onbezoldigd 

Secretaris Raad van Toezicht ir. B.J. van der Vlies, Maartensdijk Onbezoldigd 

Leden Raad van Toezicht 

 

E. Evink, Oosterwolde 

J. de Graaf, Puttershoek 

J.A. Liefaard, Waddinxveen 

dr. J.P. Ottervanger, ’t Harde 

drs. P.H.D. van Ree RA, Lunteren 

Onbezoldigd 

Raad van Bestuur A. Prins, Woudenberg Eigen regeling  

 

Alle leden van de Raad van Toezicht kunnen gemaakte onkosten declareren. Beloningsgegevens van de 

Raad van bestuur zijn in te zien in de gepubliceerde geconsolideerde jaarrekening 2014 op 

www.jaarverslagenzorg.nl.  

 

Stichting Steun Adullam (SSA) 

Functie Naam, woonplaats Beloning 

Voorzitter Bestuur drs. P.A. Zevenbergen, Alblasserdam Onbezoldigd 

Vicevoorzitter Bestuur ds. D. Heemskerk, Ouderkerk aan den IJssel Onbezoldigd 

secretaris Bestuur ir. B.J. van der Vlies, Maartensdijk Onbezoldigd 

Leden Bestuur 

 

E. Evink, Oosterwolde 

J. de Graaf, Puttershoek 

J.A. Liefaard, Waddinxveen 

dr. J.P. Ottervanger, ’t Harde 

drs. P.H.D. van Ree RA, Lunteren 

Onbezoldigd 

Algemeen directeur A. Prins, Woudenberg Eigen regeling  

 

Alle leden van het Bestuur kunnen gemaakte onkosten declareren. Beloningsgegevens van de Algemeen 

directeur zijn in te zien in de gepubliceerde geconsolideerde jaarrekening 2014 op www.jaarverslagenzorg.nl.   

 

  

http://www.jaarverslagenzorg.nl/
http://www.jaarverslagenzorg.nl/
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Verslag over 2014:  

“Dankbaar voor lichte groei, achterban blijft betrokken” 
Tekst: A.IJ. Bijl 

 

“De opbrengst van Stichting Steun Adullam is ook in 2014 weer gegroeid. De cijfers zijn heel mooi. 

Ondanks de economisch mindere tijden vergeet de achterban ons niet. Daar zijn we dankbaar voor.” 

Dat zegt de heer C.H. van Wolfswinkel, manager Financiën & Control. 

 

De inkomsten van de steunstichting stijgen nog altijd gestaag. In totaal kwam er in 2014 ruim 1,32 miljoen euro 

binnen, waarvan 1,26 miljoen uit ‘eigen fondsenwerving’. Dat is meer dan begroot en ook meer dan in 2013 en 

2012 werd ontvangen. “Adullam leeft bij de achterban. Mensen zijn nog 

altijd bereid zich in te zetten en om bij te dragen. Verwonderlijk”, vindt Van 

Wolfswinkel. De verkopingen van de comités blijven veel geld opbrengen: 

het afgelopen jaar leverde dat maar liefst 377.000 euro op; een fractie 

meer dan in 2013. De overige activiteiten van de comités liepen 

daarentegen wat terug; dat geldt ook voor de opbrengsten van acties van 

particulieren, scholen en bijvoorbeeld dameskransen. “Maar zulke 

verschuivingen kom je elk jaar wel tegen. De kerken hebben ook dit jaar 

weer prima bijgedragen. Die post laat zelfs een duidelijke plus zien.” 

 

Liefde en waardering 

Ook de giften van bedrijven springen er dit jaar bijzonder positief uit. “We proberen steeds meer contact te 

leggen met bedrijven en ze apart te benaderen.” Een ander opmerkelijk feit: ook in 2014 kreeg Stichting Steun 

Adullam een aanzienlijk bedrag uit nalatenschappen. “De Stichting bestaat inmiddels 30 jaar. Mensen kennen 

ons en nemen Adullam op in hun testament. Daar wordt tijdens ontmoetingen of op actieavonden ook heel 

openlijk over gesproken. ‘Jullie staan in mijn testament. En mijn vriendinnen heb ik opgeroepen dat ook te 

doen’, vertelde laatst een vrouw. Adullam is een belangrijk deel van hun leven. Hartverwarmend om dat mee te 

maken. Dat geldt ook voor de inzet van mensen bij acties en verkopingen. Je proeft gewoon hun liefde en 

waardering. Dat verklaart meteen waarom onze inkomsten op peil blijven en zelfs nog wat groeien. Andere 

organisaties hebben door het economisch tij al jaren te kampen met dalende cijfers.”  
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Grote inzet comités 

Lid van de Raad van Toezicht drs. P.H.D. van Ree vertelt dat de 

steunstichting vanaf de start van Adullam van groot belang is geweest. 

“Een paar jaar na de oprichting werd in 1986 boerderij Veldheim 

aangekocht voor de realisering van dagactiviteitencentrum Veldheim. 

Van de overheid kregen we geen subsidie, zodat de aankoop van de 

boerderij uit eigen middelen moest worden betaald. Hiervoor hebben we 

onze eerste grote fondsenwervingsactie gehouden. Deze was vooral 

gericht op de kerken uit onze achterban. Tot onze verwondering kwam 

het bedrag voor de aankoop van de boerderij op korte termijn binnen.” In het verlengde van de actie werd het 

donatiefonds en een contactblad in het leven geroepen. “Dat heeft bij de fondsenwerving een grote rol 

gespeeld. Hierdoor werd de hele achterban bereikt. In het blad werd verantwoording afgelegd van de 

ontvangen giften. Dat gebeurt nog steeds en is belangrijk voor het vertrouwen van de achterban”, benadrukt 

Van Ree. Net als Van Wolfswinkel wijst hij op de grote inzet van de plaatselijke comités. “Deze zijn voor de 

fondsenwerving heel belangrijk. Momenteel komt ongeveer de helft van de inkomsten van stichting ‘Steun’ van 

verkoopactiviteiten. Dat is heel veel”, vindt Van Ree. “Bovendien zijn de verkopingen belangrijk voor de 

bekendheid van Adullam en voor de onderlinge contacten binnen onze achterban.”  

 

Zinvolle besteding gelden 

Afgelopen jaar werd het geld van de 

steunstichting weer aan tal van 

doelen besteed. Zo ging een flink 

bedrag naar de zorgconsulenten, 

die zorgvragers op allerlei manieren 

ondersteunen bij het aanvragen van 

hun zorg. Ook ontvingen projecten 

en werkgroepen een bijdrage, werd 

geld uitgegeven om 

gemoedsbezwaarden tegemoet te 

komen en werd bijgesprongen in de 

exploitatiekosten van de 

instellingen.  

 

De komende jaren wil Van 

Wolfswinkel van lieverlee toe naar 

een andere, meer projectmatige 

aanpak. “Op die manier willen we 

inzichtelijk maken waaraan het geld 

precies wordt uitgegeven. Aan 

nieuwbouwprojecten, vervoer, 

speeltoestellen, noem maar op. 

Dan weten mensen precies waar 

hun gift naartoe gaat. Daarnaast 

denken we na over de vraag hoe we 

in de toekomst de plaatselijke 

comités en de fondsenwerving nog 

beter kunnen ondersteunen.” 
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Kwaliteit van zorg 

Van Ree: “Vooral nu de overheid zich steeds meer terugtrekt en de overheidsbijdrage kleiner wordt, zijn niet 

alleen de giften maar zeker ook de inzet en betrokkenheid van de vrijwilligers voor onze Stichting van 

onschatbare waarde. Hierdoor zijn we in staat de zorg voor onze gehandicapten verder uit te breiden, zodat ze 

mogen wonen en werken in een Bijbels verantwoorde omgeving.” Daar is Van Wolfswinkel het helemaal mee 

eens. “We werken aan een strategische agenda voor de toekomst. We zijn zuinig, doen geen gekke dingen, 

zodat het geld echt ten goede komt aan onze zorgvragers. Zo kunnen we de kwaliteit van de zorg zo hoog 

mogelijk houden.” 

 

Het volledige jaarverslag kunt u ook vinden op de website: www.jaarverslagenzorg.nl.   

 

Financieel verslag  
 

Voor het financieel verslag van beide stichtingen met een ANBI-status wordt verwezen naar de jaarcijfers van 

zowel de Stichting Steun Adullam als de Stichting Adullam voor Gehandicaptenzorg. Zoals in het verslag is 

aangegeven zijn positieve resultaten behaald binnen de beide stichtingen. Voor beide stichtingen geldt dat de 

opbrengsten vanuit fondsenwerving hoger liggen dan begroot. De bestedingen over 2014 zijn min of meer 

conform de daarvoor begrote bedragen. De kosten van fondsenwerving, inclusief de netto-kosten van het 

Adullam-contact, komen uit op een bedrag van € 74.500, wat neerkomt op een percentage van 6,3%. Voor een 

specificatie van de bestedingen wordt verwezen naar de tweede tabel in het hiervoor vermelde verslag. 

 

 

 

 

http://www.jaarverslagenzorg.nl/
https://www.adullamzorg.nl/userfiles/File/jaarrekening-stichting-steun-adullam-2014-voor-anbi.pdf
https://www.adullamzorg.nl/userfiles/File/jaarrekening-stichting-adullam-voor-gehandicaptenzorg-2014-voor-anbi.pdf

