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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.johanniter.nl

Datum publicatiegegevens

1 januari 2016

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
1
daarmede te helpen of op te leiden.

1

Statuten Artikel 2
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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
2
aansluitend herkiesbaar. 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 C.J.H. baron van Lynden
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

-4-

Publicatiegegevens 2016

Stichting Johanniter Hulpverlening

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 2015 is een jaar van grote veranderingen binnen de Johanniter Hulpverlening geweest. Een jaar
waarin verandering centraal stond maar met behoud van tradities en met dezelfde doelen voor ogen. In
2014 werd gestart met een grondige reorganisatie die in 2015 verder werd uitgerold. De organisatorische
structuur van de Johanniter Hulpverlening was niet helder; de Johanniter Orde en de Johanniter
Hulpverlening, nauw verbonden, maar toch apart met ieder een eigen bestuur. Er was meer duidelijkheid
gewenst en kortere lijnen zorgen voor meer slagkracht. In mei 2015 is het Kapittel (bestuur) van de
Johanniter Orde tevens het bestuur van de Johanniter Hulpverlening geworden. In het najaar van 2015
werd team van de Johanniter Hulpverlening versterkt met twee nieuwe medewerkers.
De veranderingen binnen de Johanniter Hulpverlening hebben het uitvoeren van onze werkzaamheden
niet in de weg gestaan, integendeel. Wij zijn er wederom in geslaagd onze doelstellingen te behalen. Nog
altijd weten wij ons gesteund door vele vrijwilligers die wij veel dank zijn verschuldigd. Hun betrokkenheid
is enorm, hun inzet geweldig.
Wij waarderen het zeer dat fondsen ons vaak al geruime tijd steunen en dat wij daarnaast elk jaar nieuwe
fondsen bereid vinden om in ons werk te investeren.
Voor het jaar 2016 staan ook wat nieuwe ontwikkelingen op stapel. In het voorjaar zal niet alleen een
nieuwe website worden gelanceerd, ook wordt onze nieuwe naam geïntroduceerd; Johanniter Nederland.
In de afgelopen periode hebben wij bemerkt dat de naam Johanniter Hulpverlening niet meer aansluit bij
onze werkzaamheden en op verwarring stuit. Daarnaast willen wij met de nieuwe naam uiting geven aan
het feit dat wij een landelijk opererende organisatie zijn en daarnaast onderdeel vormen van een
internationaal netwerk, Johanniter International.

6.1 Vakantieweken
6.1.1

Vakantieweken

De Johanniter Vakanties bestaan al sinds 1957 en zijn daarmee de oudste activiteit van de Johanniter
Hulpverlening. Deze vakanties zijn bedoeld voor mensen met een fysieke beperking. De vakanties zijn
uniek door een hoge mate van zorg en aandacht. Wij kunnen dit hoge kwaliteitsniveau bieden omdat de
verhouding gast-vrijwilliger bij ons één op één is. Jaar in jaar uit kunnen wij op deze manier veel mensen
een onvergetelijke week bezorgen. Maar een Johanniter vakantie gaat verder dan een week genieten.
Door het uitgebreide voor- en natraject, met onder meer bezoekjes, informatie, een Kerst- en een
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Paasgroet, een vakantiekrant, zorgt een Johanniter vakantie voor plezierige momenten gedurende het
gehele jaar.
In 2015 werden er op 3 locaties in totaal 5 vakantieweken georganiseerd voor mensen met een
lichamelijke beperking. Wij mogen ons verheugen op een toenemend aantal mantelzorgers die samen met
hun verzorgde naaste van onze vakanties genieten. De komende jaren zal het vakantie-aanbod verder
worden gediversifieerd.
In elke vakantieweek gaat, naast een arts, fysiotherapeut, verpleegkundigen en verzorgenden, een
dominee mee voor de ‘geestelijke begeleiding’ van onze gasten, allen op vrijwillige basis. Hoewel wij een
protestants christelijke organisatie zij zien wij de invulling van de geestelijke begeleiding breder. Onze
doelgroep is door leeftijd, aandoening of levensomstandigheden vaak bezig met allerlei levensvragen.
Tijdens de vakantieweek vinden de gasten in de dominee een persoon waarmee in alle rust en vrijheid
gesproken kan worden, onafhankelijk van hun al dan niet religieuze achtergrond. Gasten geven aan de
aanwezigheid van een dominee als zeer waardevol te ervaren.
6.1.2

Vakantieweekenden voor jongeren

Er vond in 2015 één jongerenweekend plaats. Eind mei werd voor 4 gasten een weekend op Ameland
georganiseerd.

6.2 Vrijwilligersondersteuning
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.
De meeste Johanniter Vrijwilligers zijn actief in één van de 35 Johanniter Hulpgroepen. Dit zijn lokale
groepen, doorgaans gevestigd in een zorg- of welzijnsinstelling zoals een ziekenhuis, verzorgingshuis,
inloophuis of een hospice. De hulpgroepen worden aangestuurd door een lokale coördinator.
6.2.1

Trainingen

Johanniter Hulpgroepen kunnen een aanvraag voor een training/ workshop indienen. De Johanniter
Hulpverlening beslist vervolgens op basis van de vraag of het verzoek aansluit op de vraag van de
Hulpgroep en de kosten of de aanvraag wordt gehonoreerd. Ook in 2015 werden weer diverse trainingen
door de Johanniter Hulpverlening gefaciliteerd.
6.2.2

Premieplan

De Johanniter Hulpgroepen maken regelmatig gebruik van Premieplan. Premieplan, een initiatief van
Vereniging NOV, geeft kleine activiteiten en projecten voor het welzijn van ouderen meer slagkracht door
de opbrengst van actieve geldinzamelacties te verdubbelen met een bedrag van maximaal € 2.000. Onze
medewerkers ondersteunen waar nodig de Hulpgroepen met een aanvraag. In 2015 werd … keer een
beroep gedaan op Premieplan voor een totaalbedrag van …

-6-

Publicatiegegevens 2016

6.2.3

Stichting Johanniter Hulpverlening

Contactblad

Het Johanniter Contactblad verscheen zoals gebruikelijk drie keer in 2015. Belangrijke thema’s die dit jaar
aan bod kwamen waren Levensvreugde, vrijwilligerswerk in de Islamitische cultuur, Premieplan, de inzet
van JOIN-leden bij de vluchtelingenopvang, maar ook een artikel met de vraag waar je aan moet denken
bij rolstoelvervoer. Daarnaast was er onder meer aandacht voor de hulpgroepen van Huis ter Leede , het
IJssellandziekenhuis, Hulpgroep Delft en Solo Plus.
6.2.4

Spelden

Vrijwilligers die zich minstens een jaar hebben ingezet kunnen beloond worden met een Johanniter
Hulpspeld. Veelal worden deze spelden uitgereikt op de jaarlijkse vrijwilligersdag van de Hulpgroep. De
spelden worden traditiegetrouw uitgereikt door een lid van het Kapittel (bestuur) van de Johanniter Orde.
In 2015 hebben … spelduitreikingen plaatsgevonden waarbij … vrijwilligers de Johanniter Hulpspeld
ontvingen.
6.2.5

Voorjaarsdag en najaarsdag

De Voorjaarsdag vond in 2015 op 30 mei plaats in het Prinsenhof in Delft. Op deze dag werden onze
vrijwilligers door ons in het zonnetje gezet, met rondleidingen een lunch en een workshop, alles met een
Delfts blauw tintje.
De Najaarsdag vond plaats op 24 oktober in de Geertekerk te Utrecht. De Najaarsdag heeft een meer
bezinnend karakter. Ook deze dag werd weer door een groep trouwe vrijwilligers bezocht. De dag stond in
het teken van het afscheid van Johanniterpastor Casper van Dongen. Rienk Lanooy is onze nieuwe
Johanniterpastor.
Het werken in Johanniterverband geeft een bijzondere verbondenheid waardoor het samenzijn met
collega-vrijwilligers uit andere Johanniter verbanden gezellig en dierbaar is.

6.3 Project Levensvreugde
Een paar jaar geleden zijn wij in Rotterdam het project Levensvreugde gestart. Hierbij organiseren wij
kleinschalige activiteiten voor kwetsbare groepen in de samenleving. Wij richten ons hierbij onder andere
op cliënten uit de jeugdzorg, GGZ en ouderzorg. De activiteiten worden georganiseerd met behulp van
vrijwilligers en vinden plaats op een mooie locatie die ons door of via de Johanniter Orde om niet ter
beschikking wordt gesteld. De kosten blijven hierdoor tot een minimum beperkt.
Het doel van Levensvreugde is om kwetsbare groepen in de samenleving een paar gezellige uren te geven
waarin zij even niet worden geconfronteerd met dagelijkse problemen en beperkingen en daarbij nieuwe
mensen ontmoeten. Met Levensvreugde beogen wij op een ‘ontzorgende’ manier mensen weer deel te
laten nemen aan de samenleving en een grote diversiteit aan ontmoetingen mogelijk te maken.
In 2015 vonden op 7 locaties, te weten in Utrecht, Delft, Arnhem, Sneek, Rotterdam, Voorschoten en Den
Haag Levensvreugde-activiteiten plaats. De activiteiten waren zeer divers; onder meer Amerikaanse
avonden, beauty-middagen, cupcakes-bakken, bingo’s, broodmaaltijden en Sinterklaas.
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6.4 Overige activiteiten
6.4.1

Projecten

Een groep jonge Johanniter vrijwilligers biedt huiswerkbegeleiding bij Forensisch Centrum Teylingereind.
Dit is een justitiële jeugdinrichting in Sassenheim, waar ongeveer 90 jongens verblijven. Zij zijn op last van
de kinderrechter in een gesloten omgeving geplaatst en worden behandeld op één van de kort- of
langverblijfgroepen. Ze krijgen structuur, leren vaardigheden en werken aan een succesvolle terugkeer in
de samenleving. Het volgen van een schoolopleiding is daar een belangrijk onderdeel van. Onze
vrijwilligers helpen bij het huiswerk, maar hun bezoek betekent meer dan dat. Voor de jongeren is het
prettig om even contact te hebben met iemand die geen familie of behandelaar is en die in leeftijd dicht
bij ze staat.
Met het project Jansdag organiseren we twee keer per jaar een aantrekkelijk dagje uit voor mensen die
leven onder de armoedegrens, in een sociaal isolement verkeren of om een andere reden steun
verdienen. Dit doen we in samenwerking met de Maltezer Orde.
6.4.2

Samenwerking: CBF, NOV, NBAV, JOIN

De Johanniter Hulpverlening is houder van het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) keurmerk voor
goede doelen. Daarnaast zijn wij lid van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV),
de belangenorganisatie voor het vrijwilligerswerk in Nederland. Vereniging NOV treedt op als
woordvoerder en lobbyist van het vrijwilligerswerk en is gesprekspartner van politiek en overheid.
Binnen de Vereniging NOV is de Johanniter Hulpverlening aangesloten bij het Landelijk Overleg
Vrijwilligersorganisaties in de Zorg (LOVZ), dat de belangen van vrijwilligersorganisaties verenigt in een
branche waar de grenzen tussen vrijwilligers en professionals langzaam vervaagt.
Ook zijn wij aangesloten bij de NBAV, de Nederlandse Branchevereniging Aangepaste Vakanties en de
Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR).
Daarnaast is de Johanniter Hulpverlening aangesloten bij Johanniter International, JOIN, JOIN is het
internationale samenwerkingsverband van 16 Johanniterorganisaties in Europa en het Midden Oosten,
waaronder Johanniter Unfalhilfe (Duitsland), St. John Ambulances (Engeland) en het St. John Eyehospital
in Jerusalem.
Bij dit netwerk zijn 16 Europese Johanniter organisaties aangesloten, waaronder Johanniter Unfalhilfe
(Duitsland) en St. John Ambulance (Engeland). De leden wisselen onderling informatie uit en werken aan
gezamenlijke projecten op het gebied van eerste hulp, ouderen, armen en mensen met een beperking.
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7 Financiële verantwoording
7.1 Balans
Onderstaand volgt de balans van de Stichting Johanniter Hulpverlening voor de jaren 2014 en 2015. De
jaarrekeningen voor 2014 en 2015 zijn gecontroleerd door Lodder & Co Accountants te Den Haag en
voorzien van een controleverklaring.
2015
€

€

2014
€

€

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Effecten
Liquide middelen

59.424
167.942
153.488

TOTAAL

89.050
161.119
110.866
380.854

2015
€

€

361.035

2014
€

€

PASSIVA
Reserves en fondsen
Reserves
Stichtingskapitaal
Continuiteitsreserve
Bestemmingsreserve Grovestins

45
-15.413
96.800

Fondsen
Bestemmingsfonds Sociaal Plan

Schulden
Crediteuren
Overige kortlopende schulden en
overlopende passiva

45
-54.562
96.800
81.432

42.283

165.448

165.448

246.880

207.731

53.832
80.142

TOTAAL
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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 2015.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Begroting
2015
€

Realisatie
2015
€

Realisatie
2014
€

BATEN
Bijdragen gelieerde organisaties
Baten uit eigen fondsenwerving
Rentebaten en opbrengsten beleggingen
Bijdragen gasten vakantieweken
Overige baten

184.000
290.000
8.000
55.000
-

184.000
318.161
7.656
51.705
-

184.000
288.155
25.156
55.300
21.936

SOM DER BATEN

537.000

561.522

574.547

131.000

99.445

187.201

210.000
50.000
7.000
4.000
10.000

254.495
28.664
572
3.347
6.790

237.465
45.224
4.408
9.582

412.000

393.314

483.880

56.000
2.500

39.808
3.039

65.135
2.858

58.500

42.847

67.993

66.500

41.336

82.203

537.000

477.498

634.076

SALDO REGULIERE BATEN EN LASTEN

-

84.024

-59.529

Bijzondere posten en waardemutaties

-

-44.875

-93.000

SALDO BATEN EN LASTEN

-

39.149

-152.529

LASTEN
BESTEED AAN DOELSTELLINGEN
Johanniter Hulpgroepen en
vrijwilligersondersteuning
Johanniter Vakantieweken
Project Levensvreugde
Johanniter Vakantieweekenden
Johanniter Vakantiebemiddeling
Overige activiteiten

WERVING BATEN
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten van beleggingen

BEHEER EN ADMINISTRATIE
Kosten van beheer en administratie
SOM DER LASTEN

De bijzondere post in 2015 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 2016 weergegeven.

Begroting 2016
€

STAAT VAN BATEN EN LASTEN
BATEN
Bijdragen gelieerde organisaties
Baten uit eigen fondsenwerving
Rentebaten en resultaat uit beleggingen
Bijdragen gasten vakantieweken
Overige baten

184.000
215.600
6.900
58.103
300

SOM DER BATEN

464.903

LASTEN
BESTEED AAN DOELSTELLING
Johanniter Vakantieweken
Johanniter Vakantiebemiddelingsbureau
Vrijwilligersondersteuning en hulpgroepen
Project Levensvreugde
Overige activiteiten

258.486
4.927
82.708
5.000
8.800
359.921

WERVING BATEN
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten van beleggingen

13.154
1.967
15.121

BEHEER EN ADMINISTRATIE
Kosten beheer en administratie

55.499
55.499

SOM DER LASTEN

430.541

SALDO REGULIERE BATEN EN LASTEN

34.362

Bijzondere lasten

-

SALDO BATEN EN LASTEN

34.362
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