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1 Publicatieplicht 

Onderhavige publicatiegegevens van de Stichting Johanniter Hulpverlening (hierna de Johanniter 

Hulpverlening) zijn de gegevens zoals bedoeld bij de wijziging van de Uitvoeringsregeling Algemene wet 

inzake rijksbelastingen 1994 van 12 juli 2013, Nr. DB 2013/366 M. 

Met de publicatie van deze gegevens beoogt de Johanniter Hulpverlening te voldoen aan de met ingang van 

1 januari 2014 voor Algemeen Nut Beogende Instellingen bestaande verplichting om op toegankelijke wijze 

informatie te publiceren via internet teneinde het vertrouwen in de filantropische sector te bevorderen. 

2 Algemene gegevens 

Naam Stichting Johanniter Hulpverlening 

RSIN 33.92.466 

Vestigingsplaats Den Haag 

Kamer van Koophandel Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 41 14 97 08 

Adres Lange Voorhout 48 
2514 EG  Den Haag 

Website www.johanniter.nl 

Fiscale status Algemeen Nut Beogende Instelling  

Statuten Laatstelijk gewijzigd bij acte verleden op 12 mei 2015 voor Mr J.R.E. Kielstra, 
notaris te ‘s -Gravenhage 

Accountant Lodder & Co Accountants, Den Haag 

Link publicatiegegevens www.johanniterorde.nl/ 

Datum 
publicatiegegevens 

1 januari 2015 

 

De Johanniter Hulpverlening is een stichting naar Nederlands recht zoals vastgelegd in Boek 2 titel 6 

Burgerlijk Wetboek.  

De stichting is bij notariële acte opgericht op 18 december 1974 als de Stichting Werken der Johanniter Orde 

in Nederland en der Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht.  

3 Doelstelling 

De normen van Christelijke naastenliefde in acht nemende, stelt de stichting zich ten doel de mensheid te 

dienen door hulp te verlenen aan gewonden, zieken, en anderszins hulpbehoevenden, door mede te werken 

aan maatregelen waardoor menselijk leed kan worden voorkomen en verzacht en door anderen daarmede 

te helpen of op te leiden.1 

                                                                 
1 Statuten Artikel 2 

http://www.johanniter.nl/
http://www.johanniterorde/
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Vrij vertaald betekent dit het helpen van mensen die het in onze samenleving op welke manier dan ook 

moeilijk hebben, zonder aanzien des persoons, zoals ouderen, zieken, mensen met een lichamelijke of 

zintuigelijke beperking en andere hulpbehoevenden.  

De Stichting Johanniter Hulpverlening heeft geen winstoogmerk. 

4 Beleidsplan 

In praktijk worden de doelstellingen van de Johanniter Hulpverlening verwezenlijkt door inzet van 

vrijwilligers. De belangrijkste activiteiten van de Johanniter Hulpverlening zijn: 

 Johanniter Hulpgroepen: lokale vrijwilligersgroepen die aanvullende zorg verlenen in ziekenhuizen, 

verpleeghuizen, dagverzorging, thuiszorg en in woon- en verzorgingshuizen. 

 Johanniter Vakantieweken voor mensen vanaf 50 jaar met een lichamelijke beperking. 

 Vakantieweekeinden voor jongeren met een functiebeperking. 

 Johanniter Vakantiebemiddelingsbureau voor het vinden van individuele begeleiding voor mensen 

met een lichamelijke en/of zintuigelijke beperking om in binnen- of buitenland op vakantie te gaan. 

Vrijwilligers vormen de spil van de Johanniter Hulpverlening. Sinds de oprichting is hun aantal gestaag 

gegroeid. Op dit moment zijn het er ongeveer 4.500.  

5 Bestuur 

5.1 Bestuurssamenstelling 

Het Bestuur is met het bestuur en de algemene leiding van de Stichting Johanniter Hulpverlening belast. Het 

Bestuur wordt benoemd door het Kapittel van de Johanniter Orde in Nederland, waarvan een lid op 

voordracht van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en 

ten hoogste negen leden welke worden benoemd voor een periode van drie jaren. Zij zijn twee maal 

aansluitend herkiesbaar.2 Het Bestuur vergadert circa acht keer per jaar.  

5.2 Namen van de bestuurders 

De samenstelling van het Bestuur is als volgt: 

Jonkheer drs A.J. van Citters RA    Voorzitter 

Drs W.P. baron van Lawick van Pabst MBA    Penningmeester   

Mevrouw mr G.J.J.A. van Haeften 

Mevrouw A.E.P.M. Melissant – van de Poll     

Mevrouw Drs D.C.H. barones thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg   

Mr O.L. baron Bentinck 

Jonkheer mr J.W.E. Storm van ‘s Gravensande   

Jonkheer E.R. Sickinghe      

Jonkheer C.L. van Beijma thoe Kingma    

 

                                                                 
2 Statuten Artikel 5 lid 4 
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Geen van de bestuursleden van de Johanniter Hulpverlening is veroordeeld wegens het aanzetten tot haat 

of het gebruik van geweld. 

5.3 Beloningsbeleid 

De leden van het Bestuur ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Eventuele onkosten, zoals 

reiskosten van en naar vergaderingen, kunnen op declaratiebasis worden vergoed. 

6 Verslag uitgeoefende activiteiten 

Het jaar 2014 was een bijzonder jaar voor de Johanniter Hulpverlening: we vierden ons 40-jarig bestaan met 

een mooie voorjaarsdag in de Doelen in Rotterdam voor al onze  vrijwilligers en we besloten tot een 

grondige reorganisatie. Ondertussen gingen de activiteiten natuurlijk gewoon door: vakantieweken, het 

project Levensvreugde en de vrijwilligersondersteuning.  

6.1 Vakanties 

6.1.1 Vakantieweken 

In 2014 werden vijf Johanniter vakantieweken georganiseerd, met in totaal 96 gasten en eenzelfde aantal 

vrijwilligers. Door het overlijden van de medewerker die deze activiteiten lange tijd onder haar hoede heeft 

gehad, in september 2013, was het een uitdaging om in 2014 alles conform onze maatstaven te organiseren. 

Wij zijn blij dat dit gelukt is.  

Meer diversiteit in het aanbod is in 2013 geformuleerd als een van onze doelstellingen. In 2014 zijn we 

hiermee gestart. We gingen naar vier verschillende locaties – Mechelen, Ommen, Lemele en Bergeijk – en 

boden de keuze uit zeven- of achtdaagse vakanties waarbij de groepsgrootte varieerde van 17 tot 28 gasten. 

De komende jaren zal het aanbod nog verder worden gediversifieerd.  

De belangrijkste doelgroep van onze vakanties was in 2014 die van ouderen met een fysieke beperking. Veel 

gasten komen jaarlijks terug, maar we mochten dit jaar ook een ruim aantal nieuwe gasten verwelkomen. 

Een aantal gezonde partners ging mee (voor sommige paren een hoogtepunt: samen met vakantie als je het 

hele jaar gescheiden moet leven). Het programma omvatte diverse uitstapjes en optredens maar er kon ook 

in een aangepast zwembad worden gezwommen. Er was voor een ieder die dat wenste veel ruimte voor 

een individuele invulling van de dag. In 2014 gingen vrij veel mensen mee met een zware fysieke beperking. 

Door het grote aantal vrijwilligers die in de weken meegaan was het mogelijk om de gasten alle zorg en 

aandacht te geven die zij nodig  hebben.  

In elke week ging er – naast een arts, een fysiotherapeut, verpleegkundigen en verzorgenden – een dominee 

mee voor de ´geestelijke begeleiding´, allen op vrijwilliger basis. Onze doelgroep is vaak door leeftijd, 

aandoening of levensomstandigheden bezig met allerlei levensvragen. Tijdens de vakantieweek vinden zij 

in de dominee een persoon waarmee in alle rust en vrijheid gesproken kan worden, onafhankelijk van hun 

religieuze achtergrond.  
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6.1.2 Vakantiebemiddeling 

Via het vakantiebemiddelingsbureau kwamen in 2014 dertig vakanties tot stand. Dit aantal lag iets lager dan 

beoogd. Gebleken is dat individuele vakantiebemiddeling een unieke dienst is: mensen die door een fysieke 

beperking niet zelfstandig met vakantie kunnen, maar wel specifieke reisdoelen hebben en dat kunnen 

financieren, worden gekoppeld aan een vrijwilliger die hen bij de vakantie vergezelt en ondersteunt. Deze 

activiteit zal in 2015 weer goed op de kaart worden gezet. 

6.2 Vrijwilligersondersteuning 

Naast de vrijwilligers die zich inzetten voor de vakanties en projecten, waren er anno 2014 zo’n 35 

vrijwilligersgroepen actief. Tezamen vertegenwoordigen zij ongeveer 3200 vrijwilligers die hun werk 

verrichten in een zorg- of welzijnsinstelling: ziekenhuizen, inloophuizen, hospitia of verzorgingsinstellingen. 

De rol van de Johanniter Hulpverlening is van oudsher om ondersteuning te geven aan de instellingen om 

goede begeleiding te kunnen geven aan de vrijwilligers. Onder die begeleiding wordt verstaan het geven 

van trainingen, het zorgen voor goede verzekering van de vrijwilligers, het 'belonen' van de vrijwilligers door 

uitreiking van een Johanniterspeld en het organiseren van jaarlijkse vrijwilligersdagen. Daarnaast ontvangen 

alle vrijwilligers het zgn. Contactblad.  

6.2.1 Trainingen  

In 2014 werd door 4 groepen een aanvraag gedaan om een training. Het blijkt dat veel instellingen inmiddels 

door schaalvergroting en een gegroeid besef van het belang van goede begeleiding en training eigen 

scholingsprogramma's hebben opgezet. Hierdoor lijkt de behoefte aan trainingen door de JHV af te nemen.  

6.2.2 Premieplan 

Via de NOV (Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk) heeft de Johanniter Hulpverlening toegang tot 

Premieplan, een initiatief van Fonds Sluyterman van Loo, Stichting RCOAK, VSB en Fonds 1818. Dit 

programma ondersteunt kleine activiteiten en projecten ten behoeve van ouderen door 

fondsenwervingsacties te verdubbelen tot een maximum van  € 2000. Johanniter hulpgroepen kunnen 

gebruik maken van dit programma. In 2014 werd 8 keer een beroep gedaan op het Premieplan, voor een 

totaalbedrag van € 11.500.   

6.2.3 Contactblad 

Het Contactblad verscheen zoals gebruikelijk drie keer in 2014. Ruime aandacht werd gegeven aan thema's 

zoals de werking van de WMO, de rol van vrijwilligers anno 2014.  De vrijwilligersgroepen bij het Diaconaal 

Aandachtscentrum in Dordrecht, Oranjestein in Doorn en het project Levensvreugde in Rotterdam werden 

speciaal uitgelicht. 

6.2.4 Spelden 

Vrijwilligers die zich minstens een jaar hebben ingezet kunnen beloond worden met een Johanniterspeld. 

Veel vrijwilligers stellen ontvangst van de speld op prijs en het is dan ook altijd een feestelijk moment. In 

2014 hebben 16 spelduitreikingen plaatsgevonden waarbij vrijwilligers de Johanniterspeld ontvingen. 
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6.2.5 Voorjaarsdag en najaarsdag 

De Voorjaarsdag was bijzonder dit jaar in verband met het 40-jarig bestaan van de Johanniter Hulpverlening. 

Een prachtige dag in de Doelen in Rotterdam was het resultaat. Zo’n 300 vrijwilligers, leden van hulpgroepen 

uit het hele land, waren aanwezig. Mevrouw Ella Vogelaar, Voorzitter van de NOV (Nederlandse 

Organisaties Vrijwilligerswerk), hield een inleiding over het belang van vrijwilligerswerk.  

Ook de Najaarsdag in de Utrechtse Geertekerk stond in het teken van 40 jaar Hulpverlening. Een meer dan 

gemiddeld aantal deelnemers had zich aangemeld, nl. zo’n 160 mensen.  

6.3 Project Levensvreugde 

Levensvreugde is een project waarbij op een laagdrempelige manier gezellige activiteiten voor kwetsbare 

groepen in de samenleving worden georganiseerd. Dit gebeurt in samenwerking tussen diverse partijen: 

een bijzondere locatie beschikbaar gesteld door of via de Johanniter Orde, een (of meerdere) 

cliëntenorganisatie(s) en de Johanniter Hulpverlening. Op zo’n locatie wordt iets speciaals georganiseerd. 

Voor de uitvoering worden vrijwilligers ingezet, die bij voorkeur afkomstig zijn van alle deelnemende 

partijen. Daarnaast kunnen ook andere vrijwilligers worden ingezet. Johanniter Hulpverlening is initiator, 

financier en concepteigenaar van Levensvreugde.  

In 2014 hebben we 3 goed lopende locaties, waar Levensvreugde activiteiten plaats hebben gevonden, in 

Delft, Rotterdam en Utrecht. Hier werden activiteiten georganiseerd, zoals  thema-bijeenkomsten, 

Sinterklaas, broodmaaltijden, bingo’s en Griekse avonden. Deelnemers gaan hier met enthousiasme naar 

toe en vrijwilligers vinden veel voldoening in het ondersteunen van de activiteit. In het najaar is de aanpak 

van het project Levensvreugde nader uitgewerkt. Taken en rollen van de samenwerkende partners - locatie-

eigenaren, cliëntorganisaties en Johanniter – zijn beschreven en afspraken gemaakt over evaluatie. Ook is 

in het najaar actief gezocht naar nieuwe locaties. Het project heeft helaas enige vertraging opgelopen 

wegens ziekte van personeel en de eerder genoemde reorganisatie.  

6.4 Overige activiteiten 

6.4.1 Organisatie 

Veranderende omstandigheden en maatschappelijke ontwikkelingen vragen om regelmatige zelfreflectie. 

In 2013 hebben we onze vakantieactiviteiten geëvalueerd en in 2014 was het de beurt aan de vrijwilligers-

activiteiten. Tegelijkertijd groeide het besef dat de organisatorische structuur niet helder was. Daarom is 

besloten tot een reorganisatie. 

De organisatie had verder in 2014 te kampen met een paar langdurig afwezige medewerkers door ziekte en 

zwangerschapsverlof. Dit betekende dat de werkzaamheden uitgevoerd moesten worden door slechts 

enkele medewerkers, ondersteund door een tweetal bestuursleden. Met z'n allen hebben zij zich met grote 

overgave ingezet om de activiteiten voort te zetten hetgeen  tot op grote hoogte is gelukt.  

6.4.2 Samenwerking: CBF, NOV, NBAV, JOIN 

De Johanniter Hulpverlening is houder van het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) keurmerk voor goede 

doelen. De organisatie is lid van de NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk), NBAV 

(Nederlandse Branchevereniging Aangepaste Vakanties) en de LOVZ (Landelijke Overleg Vrijwilligers in de 

Zorg). Daarnaast maakt zij deel uit van Johanniter International (JOIN) – het internationale 
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samenwerkingsverband van 16 Johanniterorganisaties in Europa en het Midden Oosten die zich inzetten 

voor ondersteuning aan ouderen, armen en mensen met een beperking zowel nationaal als internationaal. 

7 Financiële verantwoording 

7.1 Balans 

Onderstaand volgt de balans van de Stichting Johanniter Hulpverlening voor de jaren 2013 en 2014. De 

jaarrekeningen voor 2014 en 2013 zijn gecontroleerd door Lodder & Co Accountants te Den Haag en 

voorzien van een controleverklaring. 

 2014    2013   

ACTIVA €   €  

      

Materiële vaste activa -   207  

Financiële vaste activa 161.119   286.109  

  161.119   286.316 

      
Overige vorderingen en 
overlopende activa 89.050   56.004  

Liquide middelen 110.866   93.936  

  199.916   149.940 

        

      

TOTAAL  361.035   436.256 

      

      

PASSIVA      

      

Stichtingskapitaal 45   45  

Continuïteitsreserve -54.562   34.654  

  -54.517   34.699 

      
Bestemmingsreserve Sociaal 
Plan 165.448   225.441  
Bestemmingsreserve 
Grovestins 96.800   96.800  

  262.248   322.241 

      

Reserves en fondsen  207.731   356.940 

      
Schulden aan leveranciers en 
handelskredieten 31.509   41.027  
Belastingen en premies 
sociale verzekeringen 30.314   11.043  
Overige schulden en 
overlopende passiva 91.481   27.247  

  153.304   79.317 

        

      

TOTAAL  361.035   436.257 

      



Publicatiegegevens 2015  Stichting Johanniter Hulpverlening 

- 9 - 

7.2 Staat van baten en lasten 

Onderstaand volgt de staat van baten en lasten van de Stichting Johanniter Hulpverlening over de jaren 

2014 en 2013.  

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN  2014  2013 

   €  € 
      
 Baten uit eigen fondsenwerving  472.155  514.110 
 Opbrengsten beleggingen  22.298  2.093 
 Overige baten  80.556  62.288 

      
SOM DER BATEN  575.009  578.491 
      

 DIRECT BESTEED AAN DOELSTELLING     
      
 Hulpgroepen en vrijwilligersondersteuning  187.201  142.124 
 Johanniter Vakantieweken  237.465  249.656 
 Project Levensvreugde  45.224  28.011 
 Johanniter Vakantieweekenden  -  5.955 
 Johanniter Vakantiebemiddeling  4.408  4.765 
 Overige activiteiten  9.582  5.851 

      
   483.880  436.362 
 INDIRECT TBV DOELSTELLING     
      
 Beheer, administratie, fondsenwerving, PR  147.338  136.186 

      
SOM DER LASTEN  631.218  572.548 
        

      
RESULTAAT UIT REGULIERE ACTIVITEITEN  -56.209  5.943 
      
Bijzondere posten en waardemutaties  -93.000  -70.000 

      

RESULTAAT  -149.209  -64.057 

      
 

De bijzondere post in 2014 bevatten de kosten samenhangend met de reorganisatie. 
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7.3 Overzicht van de voorgenomen bestedingen met toelichting 

Onderstaand is de begroting voor het jaar 2015 weergegeven. 

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 

Begroting 
2015 

   € 
    
 Baten uit eigen fondsenwerving  474.000 
 Opbrengsten beleggingen  5.500 
 Overige baten  55.000    

    
SOM DER BATEN  534.500 
    

 DIRECT BESTEED AAN DOELSTELLING   
    
 Hulpgroepen en vrijwilligersondersteuning  131.000 
 Johanniter Vakantieweken  210.000 
 Project Levensvreugde  50.000 
 Johanniter Vakantieweekenden  7.000 
 Johanniter Vakantiebemiddeling  4.000 
 Overige activiteiten  10.000 

    
   412.000 
 INDIRECT TBV DOELSTELLING   
    
 Beheer, administratie, fondsenwerving, PR  142.500 

    
SOM DER LASTEN  534.500 
     

    
RESULTAAT UIT REGULIERE ACTIVITEITEN   -    

 

 

 


