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Inleiding
Stichting De Steenrots is statutair gevestigd te Katwijk en is opgericht op 30 juni 2014 met als doel
het in stand houden van Beschermende Woonvorm De Reling. De naam van de stichting is afgeleid
van het Bijbels beeld van de Steenrots. Na een periode van voorbereiding is op 1 oktober 2014 de
exploitatie van locatie De Reling overgenomen. Dit jaarverslag betreft het laatste kwartaal van 2014.
Het financiële jaarverslag is opgesteld door Van Wezel Accountants en Adviseurs en is tevens te
vinden op de website van Stichting De Steenrots (www.steenrotskatwijk.nl).

1. Stichting De Steenrots
1.1. Visie en Missie
Missie:
De Steenrots staat voor professionele begeleiding met een Bijbelse opdracht
Visie:
De Steenrots gaat voor een zinvol bestaan van haar bewoners
Normen en waarden: Respect, professioneel, vertrouwen en verbinden
Stichting De Steenrots heeft als doel (rekening houdend met de huidige huisvesting) 15 cliënten met
een psychische beperking met de indicatie Zorg Zwaarte Pakket 3 – 5 een veilig en zinvol bestaan te
geven.

1.2. Bestuur Stichting De Steenrots
Het is het streven om het bestuur van De Steenrots te laten bestaan uit meerdere (reformatorische)
denominaties. In 2014 bestond het bestuur van De Steenrots uit 5 bestuursleden uit 5 verschillende
kerkelijke denominaties, namelijk Protestantse Kerk in Nederland, Hersteld Hervormde Kerk,
Christelijk Gereformeerde Kerk, Gereformeerde Gemeente en Gereformeerde Gemeente in
Nederland.
Van de 5 bestuursleden is er 1 aangesteld namens de cliënten-/familieraad.
Het bestuur bestond per 31 december 2014 uit:
De heer J. van Dijk
De heer H. van Duijn
De heer H. Ouwehand
De heer A. van Driel
De heer L. Wisse

voorzitter
secretaris
penningmeester
algemeen bestuurslid
algemeen bestuurslid

1.3. Raad van Advies en Beroep
Net als het Bestuur is het ook het streven om de leden van de Raad van Advies en Beroep uit
meerdere denominaties te laten bestaan. In 2014 waren de leden lid van Hersteld Hervormde Kerk,
Christelijk Gereformeerde Kerk en Protestantse Kerk in Nederland.
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De Raad van Advies en Beroep bestond per 31 december 2014 uit:
De heer M. van Rooijen
De heer M. van der Zwan
De heer H. ten Hove

voorzitter
lid
lid (namens de cliënten-/familieraad)

2. De overname
Locatie De Reling is opgericht in 2012 door Stichting GGGZ Eleos. Vanwege een grote reorganisatie
had Eleos het voornemen om De Reling te gaan sluiten. Dit zou tot gevolg hebben dat de bewoners
van De Reling een nieuwe vertrouwde plek moesten gaan zoeken. Ouders, familie en kerken,
gesteund door de Katwijkse politiek, waren het niet eens met de sluiting en hebben gezamenlijk
gezocht naar alternatieven. Dit leidde tot de oprichting van Stichting De Steenrots. De Steenrots
heeft de exploitatie van de locatie per 1 oktober 2014 overgenomen. Hiermee is niet de
samenwerking met Eleos beëindigd. Vanwege productieafspraken met het zorgkantoor is Eleos het
laatste kwartaal hoofdaannemer geweest en heeft De Steenrots als onderaannemer de zorg
geleverd. In de overname zijn er negen bewoners meegekomen.

3. Het huurcontract
3.1. Huurcontract
De lokale woningcorporatie Dunavie heeft met Stichting De Steenrots een huurovereenkomst voor
een periode van 5 jaar, oktober 2014 - oktober 2019, gesloten met betrekking tot de
Woonvoorziening De Reling. De basis van de huurovereenkomst was de bestaande overeenkomst
tussen Eleos en Dunavie. Middels een zogenaamde ‘indeplaatsstelling’ heeft De Steenrots het
contract overgenomen van Eleos. Hierbij is alleen de looptijd van de overeenkomst teruggebracht tot
de eerder genoemde 5 jaar.

3.2. Garantstelling
Dunavie heeft aangegeven met de indeplaatsstelling akkoord te gaan mits de gemeente garant staat
voor de huurverplichtingen van De Steenrots gedurende de eerste huurperiode van 5 jaar.
De gemeente heeft, met het oog op het belang van het behoud van de Woonvoorziening, ingestemd
met een garantstelling voor de huur en partijen hebben hierover op 17 juni 2014 een
intentieovereenkomst gesloten waarin de voorlopige voorwaarden voor de doorstart en de
garantstelling zijn vastgelegd. Deze intentie is op 21 november 2014 omgezet in een formele
overeenkomst.
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3.3. Belastingdienst
Bij de belastingdienst is er een verzoek ingediend om, in het belang van de bewoners, locatie De
Reling de aanwijzing toe te kennen van onzelfstandige woonruimte. Deze aanwijzing is toegekend.
Dit betekent dat alle bewoners nu in aanmerking komen voor huurtoeslag.

4. Bestuurlijk contr acteren WMO
De bestaande bewoners van De Reling hebben een overgangsrecht van 5 jaar. De Centrumgemeente
Leiden heeft De Steenrots, die in het overname traject met Eleos zat, als een bestaande partij
meegenomen in het traject van contracteren. Op 15 september is de ontwikkelovereenkomst
getekend. In oktober kwam de definitieve resultaatovereenkomst tot stand. Deze overeenkomst is
op 26 november door De Steenrots ondertekend.

5. De zorg
5.1. Zorginhoudelijk
Om direct na de overname de rust te bewaken is er nog geen start gemaakt met het werken vanuit
een andere methodiek. Het voorwerk is gedaan en hier zal in 2015 mee gestart worden.
Er is voor gekozen om de bestaande werkwijze vast te houden en de inhoudelijk overgang, in het
belang van de bewoners, zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen.

5.2. Qurentis
Door de verzelfstandiging van De Steenrots was het essentieel om een eigen cliëntenadministatie in
te richten. Uit een korte pakketselectie is het programma ‘Qurentis’ geselecteerd. Qurentis is een
laagdrempelig softwareprogramma voor kleine zorginstellingen. In oktober is het geïnstalleerd en
zijn de belangrijke stukken vanuit het dossier van Eleos overgezet.
Tot eind december werd er nog, in verband met het onderaannemerschap, met software van Eleos
gewerkt.

6. Bezetting
6.1. Nieuwe bewoners
Op het moment van overname van De Reling waren er 9 cliënten woonachtig. Op de wachtlijst van
Eleos stonden 3 bewoners die wachtten op een plaats in De Reling. Deze bewoners zijn geplaatst in
de maand oktober.
Eén bewoner had een Persoons Gebonden Budget en is via Bureau Jeugdzorg geplaatst.
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Eén bewoner stond op de wachtlijst van De Stichting Anton Constandse. De Stichting Anton
Constandse biedt beschermd wonen in de Haagse regio. Deze bewoners is in december geplaatst en
hebben we vanuit het onderaannemerschap van Eleos kunnen financieren.
In de maand december werden 14 van de 15 kamers bewoond.
BEZETTINGSGRAAD NA DE OVERNAME OP 1 OKTOBER
Volume van de locatie
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15

Bezetting
15
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6.2. Leeftijden van de bewoners
De Steenrots, locatie De Reling biedt zorg aan bewoners vanaf 18 jaar. Er is één uitzondering
gemaakt met de plaatsing van een jongere van 17 jaar. De leeftijden mix van de bewoners biedt een
evenwichtig beeld.
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7. Personeel
In de overname van Eleos is er één coördinerend begeleider en één seniorbegeleider meegekomen.
Vier medewerkers van Eleos hadden een contract tot 1 oktober. Zij hebben gesolliciteerd en hebben
een contract voor bepaalde tijd gekregen.
LEEFTIJDEN PERSONEEL
4
3
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19 – 24

25 - 34

> 35

Om de bezetting rond te krijgen heeft De Steenrots twee ZZP’ers ingezet vanaf oktober. Daarnaast
zijn de slaapdiensten ingevuld door twee medewerkers die specifiek voor de slaapdiensten in dienst
zijn gekomen.
Per december komt de personele bezetting uit op 5,62 fte en daarnaast wordt er 0,55 fte per week
op basis van ZZP ingezet.
SAMENSTELLING PERSONEEL (FTE)
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8. Financieel
8.1. Resultaten 2014
In het kader van de overname van de exploitatie van De Reling is door Stichting GGGZ Eleos en
Stichting De Steenrots op een respectvolle wijze samengewerkt om de overname zo geruisloos
mogelijk te laten plaatsvinden. Deze overname heeft ‘onder algemene titel’ plaatsgevonden. Dit
betekent dat de rechten en plichten, behorende bij De Reling van Stichting GGGZ Eleos naar Stichting
De Steenrots zijn overgegaan. De rechten en financiële verplichten behorende bij de beide
werknemers zijn zodanig door Eleos afgehandeld, als ware de beide werknemers nieuw in dienst
kwamen (het arbeidsverleden wordt gerespecteerd). De Steenrots heeft de inventaris, computers,
bekabeling en tuinaanleg voor een symbolische euro overgenomen. De personenbus is tegen de bij
Eleos bekende boekwaarde overgenomen.
Voor de financiering van het exploitatietekort van De Reling over 2014 ter grootte van € 49.300 was
een startkapitaal nodig. Dit kapitaal is in de vorm van een lening bijeengebracht door betrokkenen
(familieleden en gemeenteleden). De rentevergoeding over de ontvangen leningen is ‘vriendelijk’ te
noemen.

8.2. Continuïteit
Het exploitatietekort over 2014 heeft geleid tot een negatief eigen vermogen per 31 december 2014
van € 49.300. Dit tekort is hoofdzakelijk veroorzaakt door incidentele aanloopkosten die zich naar
verwachting in de komende jaren niet meer voor zullen doen. Voor 2015 is een begroting opgesteld
die een positief resultaat toont van € 46.800 (zie paragraaf 8.3). Naar verwachting zullen de
resultaten zich de komende jaren in deze lijn blijven ontwikkelen. Op grond hiervan is het bestuur
van mening dat de continuïteitsveronderstelling gerechtvaardigd is.
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8.3. Samenvatting begroting 2015
De begroting voor 2015 is gebaseerd op de huidige bezettingsgraad, personeelslasten en de
overeenkomst met de Gemeente Leiden, waarin is overeengekomen dat de beschermd wonen
activiteiten van de stichting met ingang van 2015 voor onbepaalde worden gefinancierd.

Baten
Centrum Leiden
Doorbelaste huur/servicekosten
Totaal baten

€ 624.000
€ 86.400
€ 710.400

Lasten
Personeelskosten
Sociale lasten
Afschrijvingen
Huisvestingskosten
Directe kosten bewoners
Kantoor- en administratiekosten
Algemene kosten
Totaal lasten

€ 350.500
€ 69.300
€ 2.900
€ 120.400
€ 58.400
€ 15.700
€ 45.000
€ 662.200

Exploitatieresultaat

€ 48.200

Financiële lasten
Resultaat

€ -1.400
€ 46.800

8.4. Omvang en functie vrij besteedbaar eigen vermogen
Het bestuur verwacht de doelstelling ten aanzien de omvang en de functie van het vrij besteedbaar
vermogen in de loop van 2015, als meer inzicht bestaat in de ontwikkeling van de financiële
resultaten, op basis van de richtlijnen van de Gemeente Leiden nader vorm te kunnen geven.

9. Vooruitblik
9.1. Statutenwijziging
Begin 2015 zijn de statuten van Stichting de Steenrots gewijzigd om te kunnen voldoen aan de door
het ministerie van VWS gestelde voorwaarden, om zodoende de WTZi erkenning te krijgen. In de
gewijzigde statuten is geregeld dat er een Raad van Bestuur (voorheen Bestuur) van tenminste 3
personen wordt aangesteld. Daarnaast dient er een Raad van Toezicht (voorheen Raad van Advies en
Beroep) van tenminste 5 personen ingericht te worden.
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In februari 2015 hebben de voorzitter, secretaris en penningmeester van het Bestuur zitting
genomen in de Raad van Bestuur. De 2 (algemene) leden van het Bestuur zijn tegelijkertijd
afgetreden.
Per maart 2015 zijn er in de Raad van Toezicht 2 vacatures.

9.2. AGB code
Er is een AGB code aangevraagd. Deze is nog niet toegekend. Dit zal opnieuw opgepakt worden als de
WTZi erkenning formeel is afgegeven

10. Fondsen werving
Vanuit Stichting De Steenrots is er een start gemaakt met het werven van fondsen. Om giften fiscaal
te faciliteren is er bij de Belastingdienst een ANBI-status aangevraagd.

Tot slot
Wij zijn de Heere erkentelijk dat Hij deze weg voorspoedig heeft gemaakt. Hij heeft mensen en
middelen geschonken. Alle betrokkenen die een rol hebben gespeeld in het opzetten van Stichting
De Steenrots zijn wij dankbaar. Wij kijken in vertrouwen uit op de toekomst die voor ons ligt.
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