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Voorwoord

De groei van Gouden Dagen die in 2016 werd voor- 

zien, is bewaarheid geworden. 

We zagen een verdubbeling van het aantal deelnemers 

(zorginstellingen) van 70 deelnemers eind 2016 naar 

140 deelnemers eind 2017. Dat is bemoedigend en 

een teken dat Gouden Dagen in de behoefte voorziet 

van zorginstellingen om tezamen de grote groep zelf- 

standig wonende ouderen (92 procent) te bereiken. 

Zorginstellingen met zorg, Gouden Dagen met wel- 

zijnsactiviteiten om veel ouderen uit hun isolement  

te halen. 

Er is met een klein team veel werk verzet in 2017.  

Ook voor een (nog) klein goed doel moet er met veel 

partijen worden geschakeld en zijn er relatief veel 

maat gesneden werkzaamheden. Dat was vaak 

uitdagend, maar door het enthousiasme van eenieder 

op het Gouden Dagen kantoor zijn wij daarin goed 

geslaagd en kunnen we daarop in toekomstige jaren 

verder bouwen.

De groei van Gouden Dagen brengt met zich mee  

dat er nieuwe uitdagingen aandienen. De grootste 

uitdaging is om de nieuwe deelnemers aangehaakt en 

enthousiast te houden. Naast de werving van nieuwe 

deelnemers zal op het behoud dan ook een steeds 

grotere nadruk komen te liggen.

Al deze inspanningen zijn erop gericht om zo veel 

mogelijk ouderen bij de maatschappij te blijven 

betrekken en daarmee de nog steeds groeiende 

eenzaamheid te verminderen. Met de bijzondere 

aanpak van Gouden Dagen hopen wij daarin het 

verschil te maken.

Tot slot, hulde aan allen die zich hebben ingezet om 

met Gouden activiteiten eenzame ouderen weer 

structureel in contact te brengen met andere mensen. 

Dat lukt, stap voor stap, steeds beter.

J.W.F. Romme

Directeur/Bestuurder
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Stichting  
Gouden  

Dagen

1. Missie

Gouden Dagen is een nog jong goed doel voor 

ouderen. De voorloper van de huidige Stichting 

Gouden Dagen, de Stichting “Gouden Dagen Fonds” 

is gestart in 2009. Na 2014 kwam de centrale bestu- 

ring van de toen dertien deelnemers (zorginstellingen) 

nagenoeg stil te liggen. Vandaar dat men best kan 

spreken van een doorstart vanaf begin 2016 met een 

vernieuwde naam (het woord “Fonds” is komen te 

vervallen) en nieuwe statuten. De missie is echter 

ongeveer hetzelfde gebleven en is vrij breed “het 

bevorderen van het welzijn van ouderen”. In deze lijn 

is er voor gekozen om “Aandacht voor ouderen” in 

uitingen van het fonds te vermelden. Sinds de 

doorstart merken we dat ons denken - gevoed door 

ervaringen - toch evolueert en meer gericht wordt. Dit 

komt tot uiting in een strategie die in 2017 weliswaar 

op hoofdlijnen hetzelfde bleef, maar in accenten toch 

onderhevig was aan veranderingen. En dat is goed 

omdat we leven in een snel veranderende wereld 

waaraan ook wij ons moeten aanpassen.

Een greep uit de deelnemers ...

In juli sloot Theresia Ankerpunt voor de wijk uit 

Eindhoven zich bij ons aan. Naast Gouden Koffie 

streven zij ernaar om één keer per maand een wens in 

vervulling te laten gaan. Dat kan door een inmiddels 

veel beproefd middel: hang een lang gekoesterde 

droom in de boom en misschien wordt deze echt 

werkelijkheid.
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2. Strategie

Gouden Dagen is indertijd opgericht om kleine en 

grote wensen in vervulling te laten gaan voor de 

intramurale ouderen. Dit blijft een kernactiviteit, thans 

aangevuld met meerdere vraaggerichte welzijns- 

activiteiten. Maar Gouden Dagen wil meer. Gouden 

Dagen wil in contact komen met álle ouderen. De 

kracht van Gouden Dagen is dat het steeds gerichter 

in contact komt met de 92 procent ouderen die 

zelfstandig thuis wonen. Voor de intramurale ouderen 

is voor welzijnsactiviteiten de overheidssubsidie 

“Waardigheid en trots” beschikbaar. Voor de thuis- 

wonende ouderen is er niets. Hier ligt onze grootste 

uitdaging. Met name bij de meest kwetsbare en een- 

zame groep, de 75plussers. Deze groep vereenzaamd 

snel én is vaak ook nog het moeilijkste te bereiken, 

omdat hun sociale netwerk vaak klein of niet bestaand 

is geworden. Deze ouderen zijn vaak ook nog eens 

moeilijk te overtuigen om aan sociale activiteiten mee 

te doen, waardoor men weer contacten krijgt met 

andere mensen. Het behoeft maatwerk.

Ofschoon veel organisaties zich inzetten om de een- 

zaamheid te bestrijden hebben allen het moeilijk om 

de meeste eenzamen te bereiken. Deze zitten vaak 

alleen thuis. Gouden Dagen heeft een uitgekiende 

strategie om deze ouderen wel te bereiken. Vandaar 

dat onze focus steeds meer van breed – kwetsbare 

ouderen – naar eenzame ouderen komt te liggen.  

Dit benoemen wij dan ook steeds meer in al onze 

uitingen. Samengevat richten wij ons steeds meer op 

de zelfstandig wonende, eenzame ouderen.

Het hebben van een solide netwerk is in ons streven 

van cruciaal belang. Gouden Dagen heeft er voor 

gekozen om gebruik te maken van reeds bestaande 

netwerken en niet het lange en dure pad te 

bewandelen van het bouwen van een eigen netwerk.

Omdat veel buurthuizen momenteel vanwege de 

gemeentelijke bezuinigingen veelal sluiten, zijn de 

2400 zorginstellingen die Nederland rijk is momenteel 

ons belangrijkste netwerk. Zorginstellingen bieden 

grote voordelen. In ieder dorp of stad zijn er één of 

meerdere zorginstellingen en dat biedt dus een zeer 

vertakt netwerk die in de haarvaten van de samen- 

leving kunnen komen. Ook zij zijn erbij gebaat om de 

thuiswonende ouderen te bereiken met diensten om 

zolang mogelijk thuis te laten wonen. Dit gaat hand in 

hand met ons doel de thuiswonende ouderen te 

bereiken, om hun sociaal isolement tegen te gaan. 

Ook vervullen zorginstellingen steeds meer de functie 

van een buurthuis. Ze hebben vaak mooie restaurants 

en/of een recreatieruimte en bieden dus een mooie 

basis voor de Gouden Dagen activiteiten.

Tot slot zijn er 420.000 vrijwilligers verbonden aan de 

zorginstellingen in Nederland. Zij zijn cruciaal in het 

benaderen van de ouderen en de organisatie van de 

vele activiteiten die Gouden Dagen te bieden heeft.

Dit is de reden dat we vasthouden aan het werven van 

deelnemers (zorginstellingen). Uiteraard zijn de nog 

bestaande dorpshuizen, maar ook stichtingen welzijn 

van harte welkom om aan te sluiten bij Gouden Dagen.

Tien bewoners van Reyerheem zagen 

hun gouden wens uitkomen: een 

rondleiding door Stadion Feijenoord 

oftewel De Kuip. De dag kon helemaal 

niet meer stuk toen ze ook nog eens 

een bekende Feyenoordspeler als 

Tonny Vilhena tegen het lijf liepen. 
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3. Pijlers

Gouden Dagen werkt met een aantal pijlers die aan- 

sluiten op de diverse interesses van onze doelgroep, 

die tal van leuke activiteiten bieden en die afgestemd 

zijn op de mogelijkheden van onze deelnemers. Naast 

de pijlers Gouden Wensen, Gouden Koffie, Gouden 

Cultuur en Gouden Natuur, zijn er in 2017 twee nieuwe 

pijlers toegevoegd, namelijk:

-	Gouden maaltijden – samen eten verbindt.

-	Gouden vervoer – met name belangrijk om de 

zelfstandig wonende ouderen vervoer te bieden,  

in eerste instantie bedoeld om de ouderen in staat 

te stellen deel te nemen aan de Gouden Dagen 

activiteiten.

4. Terugblik 2017

Gouden Dagen wil breed vertegenwoordigd zijn in de 

maatschappij en in de haarvaten van de samenleving 

geworteld zijn. Dit alles met het doel zo veel mogelijk 

ouderen te bereiken om hen uit het sociaal isolement 

te halen. Om dit te doen, zetten we in op het bereiken 

en activeren van een breed scala van doelgroepen: 

zorginstellingen, vrijwilligers, bedrijfsleven, landelijke 

en lokale overheden, donateurs, vermogensfondsen 

etc.

De inzet op verschillende doelgroepen is een effec- 

tieve manier om zoveel mogelijk ouderen te kunnen 

bereiken met een divers aanbod. Gouden Dagen blijkt 

steeds meer een magneet te zijn waar een breed scala 

van organisaties mee wil samenwerken, stichtingen 

met een mooi aanbod, maar ook het bedrijfsleven met 

oplossingen om langer zelfstandig thuis te wonen. 

Gouden Dagen vervult in groeiende mate de rol van 

makelaar tussen aanbod en ouderen.

Helikoptervlucht

In Beverwijk schrikken ze niet terug 

van een beetje avontuur. In april 

zagen twee cliënten een droom in 

vervulling gaan. Boven Barneveld 

maakten zij een vlucht met de 

helikopter. Het bleek een 

onvergetelijke dag, mede mogelijk 

gemaakt door Heliflight Helicopters!

https://www.facebook.com/helikoptervluchten.nl/?fref=mentions
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5. Doelrealisatie

De focus van de organisatie was in 2017 gericht op de 

inrichting van de interne en externe organisatie en op 

groei. Groei van het aantal deelnemers, groei van het 

aantal activiteiten van de Gouden Dagen activiteiten 

bij de deelnemers en groei in de financiële middelen 

daarvoor.

Door de dagelijkse contacten met de deelnemers 

hebben wij een goed idee over de groei van de 

activiteiten bij de deelnemers. Echter het betrouwbaar 

meten hiervan is nog een uitdaging. Wij kijken nu naar 

methodieken om de effecten van Gouden Dagen 

activiteiten zo gebruikersvriendelijk mogelijk te 

realiseren.

6. Vrijwilligers 

Zoals reeds eerder genoemd zijn er voor alle zorg- 

instellingen tezamen 420.000 vrijwilligers actief.  

De leeftijden variëren enorm. We zien dat vrijwilligers 

tussen de 20 en 60 jaar oud zich hooguit een paar 

keer per jaar willen inzetten voor concrete kort- 

durende activiteiten zoals een wens in vervulling laten 

gaan of ouderen begeleiden bij een activiteit.

Naarmate de leeftijd vordert heeft men meer tijd en 

zijn vrijwilligers goed in te zetten voor meer structurele 

activiteiten. Veel ouderen doen graag vrijwilligers- 

werk. Het geeft hen structuur in hun leven én het 

bevordert de sociale contacten. Oudere vrijwilligers 

zijn regelmatig betrokken bij een heel scala aan 

Gouden Dagen activiteiten.

Naar het winkelcentrum

Zoiets eenvoudigs als een bezoekje aan het winkel- 

centrum, is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. 

Zeker niet voor een 100-jarige. Gouden Dagen  

Heiloo liet deze wens van mevrouw Johansen in juni 

uitkomen. De bewoonster van woonzorgcentrum  

De Loet in Heiloo kocht er breispullen van.  

Daar hoorde ook koffie bij en een gevulde koek  

(want een taartje wilde ze niet). Het werd een koek 

mét kaarsjes. 
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7. Fondsenwerving

De landelijke fondsenwerving verloopt goed. Wij 

worden fantastisch ondersteund door de Vrienden 

Loterij, grote bedrijven en veel grote en kleine 

vermogensfondsen. Daar zijn wij blij en dankbaar voor. 

Er zijn echter zeker nog uitdagingen voor ons, met 

name op de groei van lokale fondsenwerving. 

Overigens zien we dat lokaal veel in natura tot stand 

komt: het lokale bedrijfsleven, waaronder de grote 

supermarkten, en de serviceclubs als Rotary en Lions 

worden steeds actiever voor Gouden Dagen. Dat 

bewijst de groeiende kracht van het lokale initiatief  

ten behoeve van het goede doel.

8. Communicatie met 
belanghebbenden

Gouden Dagen communiceert met de achterban door 

middel van een maandelijkse digitale nieuwsbief. De 

achterban zijn voornamelijk onze deelnemers en ons 

netwerk. Het liefste zouden wij de ouderen zelf willen 

bereiken met een blad waarin wij hen kunnen vertellen 

hoe leuk de Gouden Dagen activiteiten zijn en waarin 

wij ze hiervoor kunnen uitnodigen. Dus nog een 

onvervulde wens maar waaraan wel in 2018 wordt 

gewerkt om deze in vervulling te laten gaan. 

Gouden Dagen heeft de social media weten te vinden. 

Berichten over vele activiteiten werden op social 

media gedeeld. Daar wordt goed op gereageerd.

Langzamerhand begint ook de media ons te ontdek- 

ken. Dat kost tijd, maar we verwachten dat deze 

opgaande lijn in 2018 zal versnellen.

Apenheul

Mevrouw Mud uit Heerhugowaard 

wilde heel graag naar de Apenheul. 

Gastheer Peter Koper en begeleidster 

Nel Nooter deden in augustus hun 

uiterste best om haar zoveel mogelijk 

in het zonnetje te zetten. Het werd 

een dag met een gouden randje!
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9. Vooruitblik 2018

In 2017 is nagedacht over een gezonde doorontwikke- 

ling van Gouden Dagen. Het beheer en behoud van 

onze deelnemers, een nauwere samenwerking met de 

overheid en de inzet op internationale samenwerking 

krijgen in 2018 aandacht. 

a) Nieuwe structuur
In 2016 en 2017 lag de focus op de groei van het 

netwerk. Van 13 naar 60 in 2016 en van 70 naar 140 in 

2017. Het werven van deelnemers vormt in de praktijk 

dus geen probleem. Deze groei brengt echter wel 

andere uitdagingen met zich mee. Het is namelijk niet 

zo makkelijk om deze aanzwellende groep van 

deelnemers allemaal aangehaakt te houden. Dit kost 

veel energie. In deze zijn wij erg afhankelijk van de 

activiteiten coördinatoren. Vandaar dat er in 2017 een 

denken is gestart over een structuur waarbij er niet 

meer zo op hen geleund hoeft te worden, maar steeds 

meer gebruik wordt gemaakt van vrijwilligers die de 

voortgang en de activiteiten organisatie moeten 

waarborgen. 

b) Bureau-organisatie
De activiteiten en het volume van Gouden Dagen 

groeien. De kennis en alle facetten om een volwaardig 

goed doel te realiseren zijn aanwezig bij de Algemeen 

Manager en Directeur. Het groeiende volume aan uit- 

voerende werkzaamheden maakt echter dat Gouden 

Dagen er niet aan ontkomt om de verschillende 

disciplines voor een goed doel meer op te splitsen en 

daarvoor aanvullend personeel aan te trekken. Ook 

neemt dit enigszins de zorg van de kwetsbaarheid 

weg. Met twee mensen in dienst in 2016 was Gouden 

Dagen bijzonder kwetsbaar.

Toch zal het streven erop gericht blijven om de 

bureau-organisatie, en daarmee de overhead, zo klein 

mogelijk te houden. Voor deze, maar ook om andere 

redenen, is er bewust voor gekozen om de meeste 

organisatorische zaken over te laten aan de deel- 

nemers met hun activiteiten coördinatoren en hun 

vrijwilligers. Zij zitten veel meer in de haarvaten van  

de samenleving dan een centraal bureau dat ooit zou 

kunnen zijn.

c) Overheid
In 2017 zijn de eerste contacten gelegd ter introductie 

van Gouden Dagen bij de landelijke overheid. Deze 

contacten zijn belangrijk omdat Gouden Dagen in de 

toekomst een pleitbezorger bij de overheid wil zijn op 

het gebied van welzijn bij de zelfstandig wonende 

ouderen. Daar is naar onze mening te weinig oog  

voor. Nu wordt het begrip “welzijn” bij de landelijke  

(en overigens ook) lokale overheden anders 

geïnterpreteerd dan dat Gouden Dagen dit doet.  

De overheden interpreteren “welzijn” meer in de zin 

van gezondheid en diensten en hulpmiddelen om 

ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen. 

Gouden Dagen verstaat onder “welzijn” activiteiten 

Praalwagens

In september konden bewoners  

van woonzorgcentrum Westerheem 

genieten van de bloemenzee op  

de prachtige auto’s tijdens de 

jaarlijkse bloemencorso.  

Ook Gouden Dagen was aanwezig 

en voorzag alle aanwezigen van 

koffie met een bloemenchocolaatje.
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die het leven van ouderen leuker maken en de sociale 

contacten bevorderd. Al is het maar het drinken van 

een wekelijks kopje Gouden Koffie en het met anderen 

gezellig hebben.

De overheidssubsidiemogelijkheid “Waardigheid en 

Trots” biedt zorginstellingen de mogelijkheid om 

intramuraal welzijnsactiviteiten aan te bieden. Voor de 

zelfstandig wonende ouderen zijn er op dit vlak geen 

subsidiemogelijkheden. Na de verkiezingen in 2018 

wil Gouden Dagen bij de landelijke overheid een lans 

breken, om ook voor de zelfstandig wonende ouderen 

welzijnsactiviteiten te financieren. Het doel hierbij is 

om het sociale isolement van de meest eenzame en 

kwetsbare ouderen tegen te gaan.

Op gemeentelijk niveau zien wij een voorzichtige 

toenadering van gemeenten met deelnemers van 

Gouden Dagen. In de uitvoering van de Wet Maat- 

schappelijke Ondersteuning (WMO) komt men veel 

eenzame kwetsbare ouderen tegen waarvan het 

wenselijk is dat zij uit hun isolement worden gehaald. 

Gouden Dagen is er voor deze mensen en kan wat 

voor ze betekenen. Vandaar dat Gouden Dagen wil 

doorpakken, door gemeenten actief te benaderen en 

hen erop te wijzen op welke manier er effectief met 

elkaar kan worden samengewerkt.

10. Risico’s en 
onzekerheden

De belangrijkste risico’s voor Gouden Dagen zijn:

-	Een kleine personeelsbezetting waardoor opge- 

bouwde kennis snel verloren kan gaan. Vandaar dat 

de formatie in 2018 enigszins uitgebreid gaat worden.

-	Een nog te geringe spreiding van inkomsten- 

bronnen. Hier wordt continue hard aan gewerkt.

-	Een veranderende loterijen wetgeving. In de praktijk 

hebben de goede doelen loterijen hier echter nog 

weinig van gemerkt.

Gouden Koffie

In buurthuis De Meerpaal in Ede kan 

sinds oktober wekelijks Gouden 

Koffie gedronken worden. Uitbater 

Bernard Lekkerkerker bruist van de 

energie en probeert langs allerlei 

ludieke wegen ouderen aan de 

eenzaamheid te onttrekken. 

Edenaren vinden inmiddels massaal 

hun weg naar het dorpshuis.
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11. Governance

a) Bestuur
De heer J.W.F. Romme is bestuurder tevens directeur 

van de Stichting Gouden Dagen. Hij is belast met de 

strategie/beleid van de stichting, werkt mee en ziet 

toe op de goede uitvoering daarvan.

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 duidelijk gescheiden te 

houden.

De Raad van toezicht stelt onder meer het jaarplan,  

de begroting, het jaarverslag vast en adviseert de 

bestuurder/directeur.

Bij de start van 2017 bestond de Raad van Toezicht uit:

De heer A.K. in ’t Veld – Voorzitter

De heer L.E.F van Ruth – Secretaris

Mevrouw A.L.R. de Jongh – Lid

Tijdens de laatste Raad van Toezicht vergadering in 

2017 heeft de heer H. Ter Heegde het voorzitterschap 

overgenomen van de heer A.K. in ’t Veld. De heer ter 

Heegde is de burgemeester van de Gemeente Gooise 

Meren.

De Raad van Toezicht heeft met groot genoegen 

kennisgenomen van de ontwikkelingen binnen 

Gouden Dagen. Zowel op het gebied van de groei van 

het aantal deelnemers als de beschikbare financiële 

middelen. Gouden Dagen is op de goede weg. Het 

verankeren van hetgeen wat is er opgebouwd zal 

binnen Gouden Dagen een steeds grotere prioriteit 

gaan krijgen.

Herinneringsboom

Gouden Dagen heeft in 2017 de Gouden Herinneringsboom 

geïntroduceerd. Immers, veel ouderen denken met weemoed 

terug aan oude tijden en kunnen daar met name tijdens de 

Kerstdagen veel verdriet over hebben. Het helpt om 

herinneringen - mooi, bijzonder en verdrietig of zelfs slecht 

- op te schrijven. We geven deze letterlijk een plek door ze in 

de herinneringsbomen verspreid over Nederland op te 

hangen. De gedeelde herinneringen waren hartverwarmend 

en soms hartverscheurend.
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12. Landelijk bureau 
Gouden Dagen

De bureaubezetting bestond uit een directeur/

bestuurder, een algemeen manager en een parttime 

medewerker communicatie. Omdat het aantal 

deelnemers van Gouden Dagen zich snel heeft 

uitgebreid ontstond de behoefte om het team aan te 

vullen met een parttime Office Assistent (0,5 fte) voor 

een veelheid aan voorkomende activiteiten, maar met 

name om opvolging te geven aan de vele vragen en 

verzoeken van deelnemers. 

Het landelijk bureau coördineert en faciliteert de 

activiteiten, fondsenwerving en communicatie van de 

lokale organisaties (deelnemers).

Het beloningsbeleid voor bestuurder en medewerkers 

van de Stichting Gouden Dagen volgt de cao Welzijn  

& Maatschappelijke Dienstverlening.

13. Financieel beleid

Als genoemd in het bestuur verslag heeft Gouden 

dagen een doorstart meegemaakt vanaf 2016. Ten 

tijde van het opmaken van de begroting was er toen 

nog weinig bekend over de verwachtte kosten en 

baten. Wel was al duidelijk dat de kosten voor de baat 

zouden uitgaan en dat 2016 een jaar van investeringen 

zou worden.

We zien dat 2017, met de schaarse opgedane 

ervaringen in 2016, de budgettering de goede kant 

opging. Toch bleek voor de begroting 2017 dat de lat 

nog te hoog is gelegd. Wel spreekt men daaruit van 

een gezonde ambitie. 

De inkomsten zijn met 40% aanmerkelijk gestegen 

maar ook voor 2017 moest er vrij fors geïnvesteerd 

worden om de baten voor toekomstige jaren op een 

goed niveau te houden. Op fondsenwervend vlak zijn 

wij nog niet tevreden en streven wij naar meer 

evenwicht tussen de verschillende manieren van 

fondsenwerving, waardoor wij in de toekomst minder 

kwetsbaar worden. Maar de opgaande lijn is aanwezig 

en dat is positief.

Ook de bestedingen aan de doelstelling zijn in 2017 

gestegen. In een tweede jaar na een doorstart van 

Gouden Dagen zijn wij daar best trots op, want daar 

gaat het uiteindelijk om. 

Thialf

Op de valreep van 2017 mochten 

bewoners van Zonnehuisgroep  

IJssel-Vecht naar het Olympisch 

kwalificatietoernooi in schaatstempel 

Thialf. Daar streden onze schaatshelden 

voor een ticket naar de spelen in 

Pyeongchang, Zuid-Korea. 
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De structuur van Gouden Dagen is erop gericht dat 

Gouden Dagen faciliteert, maar dat de daadwerkelijke 

organisatie van activiteiten bij de welzijn coördina- 

toren én vrijwilligers van zorginstellingen en dorps- 

huizen blijft. Ten behoeve van het financiële jaar- 

verslag mogen de inspanningen van het grote leger 

vrijwilligers niet gekapitaliseerd worden. We weten 

echter dat hun maatschappelijke belang en kapitaal 

van onschatbare waarde zijn. Professionele inzet voor 

Gouden Dagen, door bijvoorbeeld de activiteiten 

coördinatoren van Deelnemers (zorginstellingen), mag 

wel gekapitaliseerd worden.

Door de tijd van de nog kleine staf is het niet mogelijk 

geweest om hiervoor een werkbaar registratiesysteem 

op te zetten. Zou dit al in 2017 gerealiseerd zijn, dan 

zouden de bestedingen aan de doelstelling aanmerke- 

lijk zijn gestegen en ruim binnen de normen van het 

Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) zijn. Overigens 

zijn er met het CBF-gesprekken gaande en hopen wij 

dat Gouden Dagen in 2019 het CBF-keur toegekend 

krijgt.

Tevens willen wij erop wijzen dat de geworven, maar 

nog niet aan de doelstelling uitgegeven financiën 

opgenomen zijn in bestemmingsfondsen. Deze 

bestemmingsfondsen blijven beschikbaar voor de 

doelstelling en zullen naar verwachting in 2018 en 

2019 hieraan worden besteed.

Bilthoven, 3 juli 2018

J.W.F. Romme

Directeur

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 A.K. in ’t Veld – Lid

Statiegeldactie

Ook dit jaar hadden we weer verscheidene statie- 

geldacties door het hele land. Zo ook in Emmen.  

Met een lege fles helpen consumenten ons om 

ouderen uit hun isolement te halen. Dankzij de 

opbrengst van de statiegeldactie kunnen eenzame 

ouderen samen worden gebracht om gezellig koffie  

te drinken. Want aandacht is en blijft het beste recept 

voor deze kwetsbare bevolkingsgroep. Met uw fles 

hielp u onder meer ouderen in Emmen.



14

Naast de vele bedrijven, instanties en donateurs 

die Gouden Dagen lokaal zo fantastische hebben 

geholpen, zijn wij landelijk aan de volgende 

bedrijven en vermogensfondsen heel veel dank 

verschuldigd voor de steun aan Gouden Dagen:

-   VriendenLoterij

-   Albert Heijn

-   ING Nederland Fonds

-   VSB fonds

-   Fonds 1818

-   Riki Stichting

-   KPN Mooiste Contact Fonds 

-   Stichting Anna Varvers Convent/Latteringe

-   Stichting Meijers- Van Meer

-   Stichting Humavi

-   Stichting Thurkow Fonds

-   Kansfonds

-   M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting

-   Stichting Fundatie van Beijeren van Schagen

-   Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

-   Stichting HORA

-   W.M. de Hoop Stichting

Dank
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Verkorte Jaarrekening 2017

Verkorte balans    Ultimo 2017  Ultimo 2016

   €  €

Vaste activa

Immateriële vaste activa    40.432  47.921

Materiële vaste activa    5.193  5.665

Vlottende activa

Vorderingen    620.476  532.359

Liquide middelen    395.940  233.900

Totaal    1.062.041  819.845

Eigen vermogen

Continuïteitsreserve    25.402  12.593

Bestemmingsfondsen    561.344  569.753

Kortlopende schulden    475.295  237.499

Totaal    1.062.041  819.845

Verkorte staat van baten en lasten 

 Exploitatie  Begroting  Exploitatie  Begroting

 2017  2017  2016  2018

 €  €  €  €

Baten

Baten van particulieren  11.740  187.200  19.749  50.000

Baten van bedrijfsleven  12.250  30.000  32  50.000

Baten van vermogensfondsen  326.332  201.350  169.740  250.000

Baten van overige verenigingen en stichtingen  159.810  130.000  27.100  40.000

Baten als tegenprestatie voor de levering van diensten     18.968  30.000  23.087  --

Baten van loterijorganisaties  472.519  690.000  407.205  500.000

Inleggeld deelnemers  12.000  --  --  --

Som van geworven baten  1.013.619  1.268.550  646.913  890.000

Overige baten  9  --  354  --

Som der baten  1.013.628  1.268.550  647.267  890.000

Lasten

Besteed aan de doelstellingen  634.828  402.700  41.592  150.000

Wervingskosten  227.566  360.000  177.802  250.000

Kosten beheer en administratie  146.834  418.000  337.277  490.000

Som der lasten  1.009.228  1.180.700  556.671  890.000

Saldo van baten en lasten  4.400  87.850  90.596  --

Bestemming saldo van baten en lasten:

Toevoeging/onttrekking aan:

continuïteitsreserve  12.809  p.m.  -102.813  --

bestemmingsfondsen  -8.409  p.m.  193.409  --

 4.400  87.850  90.596  --

Financieel jaarverslag Stichting Gouden Dagen
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Algemeen

Statutenwijziging

Op 8 juli 2016 heeft een statutenwijziging plaats- 

gevonden, 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.

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. Het 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. De 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

Rembrandtlaan 22-E, 3723 BJ 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

De heer J.W.F. Romme is op 8 juli 2016 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;

- de heer A.K. in ’t Veld.

Richtlijn C2 Kleine fondsenwervende 

organisaties

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met 

Richtlijn C2 Kleine fondsenwervende organisaties.

Stelselwijzigingen

In 2017 hebben zich geen stelselwijzigingen 

voorgedaan.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het 

opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van 

Stichting Gouden Dagen zich verschillende oordelen 

en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in 

de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het 

voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, 

is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief 

de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij 

de toelichting op de desbetreffende jaarrekening- 

posten.

Toelichting op de balans en de staat  
van baten en lasten



17

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 lease- 

contract wordt verantwoord als operational leasing.

Leasebetalingen worden op lineaire basis verwerkt in 

de staat van baten en lasten over de looptijd van het 

contract.

Pensioenregeling

De stichting heeft een pensioenregeling voor haar 

werknemers; deze worden gefinancierd door de 

afdrachten aan de pensioenuitvoerder. De verschul- 

digde premie wordt als last in de staat van baten en 

lasten verwerkt.

Verbonden partijen

Als verbonden partijen worden aangemerkt alle 

rechtspersonen 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.

Grondslagen voor 
waardering van activa 
en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met 

Richtlijn C2 Kleine fondsenwervende organisaties die 

uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslag- 

geving.

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 waarderings- 

grondslag 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.

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.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen 

verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen, welke 

naar tijdsgelang geschieden. De afschrijvingen worden 

berekend op basis van de verkrijgingsprijs.

Alle activa worden aangehouden ten behoeve van de 

bedrijfsvoering van de stichting.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaar- 

deerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.

Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in 

mindering gebracht op de boekwaarde van de 

vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en 

deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 

maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn 

opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen 

onder kortlopende schulden.
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Reserves en Fondsen

Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat 

daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar is en welk 

gedeelte is vastgelegd. Indien aan een deel van het 

eigen vermogen een beperktere bestedingsmogelijk- 

heid is gegeven, dan gezien de doelstelling van de 

organisatie zou zijn toegestaan, is dit deel verant- 

woord als vastgelegd vermogen.

Deze beperking in het bestedingsdoel kan door het 

bestuur van de stichting of door derden zijn opgelegd.

Indien deze beperking door derden is opgelegd dan 

wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds. In 

de toelichting wordt het bedrag en de beperkte 

doelstelling van ieder bestemmingsfonds vermeld. 

Ook de reden van deze beperking en alle overige 

voorwaarden die door de derden zijn gesteld, worden 

vermeld.

Indien de beperking zoals bedoeld in de vorige alinea 

niet door derden, maar door het bestuur is aange- 

bracht, wordt het aldus afgezonderde deel van het 

eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve 

(en niet als bestemmingsfonds). In de toelichting 

worden het bedrag en de beperkte doelstelling van 

iedere bestemmingsreserve vermeld. Ook het feit dat 

het bestuur deze beperking heeft aangebracht, wordt 

vermeld.

Alle vermogensmutaties worden in de staat van baten 

en lasten verantwoord. Uitgaven die worden gedekt 

uit bestemmingsfondsen worden eveneens in de staat 

van baten en lasten verantwoord.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking 

gewaardeerd tegen reële waarde. Dit is meestal de 

nominale waarde.

Grondslagen voor 
bepaling van het 
resultaat

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.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aange- 

wezen, 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 des- 

betreffende bestemmingsreserve(s) respectievelijk 

bestemmingsfonds(en).

Een onttrekking aan bestemmingsreserve respectieve- 

lijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de 

staat van baten en lasten.

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 eigen 

vermogen.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en 

toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.
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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



Hét goede doel  
voor ouderen

www.goudendagen.nl

Stichting Gouden Dagen 

Rembrandtlaan 22E 

3723 BJ  Bilthoven

T 030 633 14 98

E info@goudendagen.nl

W www.goudendagen.nl
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