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Jaarverslag 2016
Verslag van het bestuur
Inleiding
Stichting Vughterstede en Stichting Mariënhoven hebben in december 2010 besloten samen te
werken in hun streven een bijzondere leerstoel op te richten en in stand te houden op het
gebied van Active Ageing. Teneinde aan dit initiatief een formele status te geven alsook de
continuïteit te waarborgen is besloten een stichting bijzondere leerstoel in het leven te roepen.
Bij notariële akte d.d. 21 april 2011 is de stichting met de naam: “Stichting Leerstoel Bevordering Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie ter zake van Active Ageing” opgericht.
De stichting heeft als verkorte naam : “Stichting Leerstoel Bevordering Active Ageing” en is
gevestigd te Vught.
De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (voor
Brabant) onder nummer: 52714624.
De inspecteur van de belastingen heeft bij brief d.d. 13maart 2013 aan de stichting de ANBIstatus (Algemeen Nut Beogende Instelling) verleend.
Doel
De stichting heeft tot doel het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van
Active Ageing met het oogmerk, dat ouderen (met beperkingen) zo lang mogelijk in de
gewenste woon- en leefomgeving kunnen blijven wonen en leven en actief kunnen deelnemen
aan de samenleving.
Installatie leerstoel
Met het uitspreken van de oratie ‘Over een gerontologie van de hoop: Active Ageing” heeft
dr. M.J.M. Kardol op 9 juni 2011 de onderzoeksleerstoel Active Ageing aan de faculteit
Psychologie en Educatiewetenschappen van de Vrije Universiteit van Brussel aanvaard. Als
promotor van de leerstoel is prof. dr. Dominique Verté opgetreden.
Activiteiten in 2016
In de persoon van prof.dr. M.J.M.Kardol zijn in het verslagjaar door de stichting de volgende
activiteiten ontplooid:
Het jaar 2016 heeft voor de Leerstoel, evenals de voorgaande jaren, in het teken gestaan van

Ad. 1. Behoefteonderzoek onder senioren
In 2016 is het behoefteonderzoek onder senioren van de gemeente Vught, ’s-Gravendeel en
Hendrik-Ido-Ambacht gestart en begin 2017 worden ze afgerond.’s-Gravendeel is één van de
kernen van de gemeente Binnenmaas. Het is niet uitgesloten dat na de afronding van het
behoefteonderzoek ’s-Gravendeel het ook in andere kernen van Binnenmaas zal worden
afgenomen. Daarenboven heeft een gesprek plaatsgevonden met de gemeente Nuenen om
daar na de zomervakantie 2017 het behoefteonderzoek af te gaan nemen. Inmiddels hebben 16
Nederlandse gemeenten aan het behoefteonderzoek deelgenomen en één buitenlandse.
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Ad. 2 Colleges
De leerstoelhouder heeft ook in 2016 weer colleges verzorgd aan masterstudenten Agogiek
van de VUB en aan een internationaal gezelschap postdoctoraal studenten, eveneens van de
VUB. Het onderwerp was Active Ageing.
Voor de Hogeschool Gent zijn colleges Sociale Gerontologie verzorgd voor studenten die een
aantekening Geriatrie willen behalen.
Aan de fysiotherapieopleiding SMOT in Amersfoort, afstudeerrichting Geriatrie, zijn
eveneens colleges verzorgd.
Ad. 3 Lezingen verzorgen
In 2016 zijn in binnen- en buitenland lezingen verzorgd over onderwerpen op het gebied van
Active Ageing. Dit gebeurde voor zeer verschillende doelgroepen, waaronder
ouderenorganisaties als KBO en de VBOB, voor een stichting voor wooninnovaties, voor
studenten en voor een studiekring. In Edinburgh (Schotland) is de Leerstoelhouder
dagvoorzitter geweest.
Ad. 4 Publiceren en interviews afgeven
In het kader van het promotietraject van Deborah Smetcoren en van het onderzoeksproject DSCOPE zijn enige artikelen gepubliceerd in buitenlandse tijdschriften, waar de
Leerstoelhouder ook als mede auteur is opgetreden. Aan diverse dagbladen zijn interviews
gegeven over deelonderwerpen van Active Ageing.
De Leerstoelhouder levert vanaf 2016 een bijdrage aan een Gerontologie-Geriatrie boek voor
HBO studenten en voor studenten geneeskunde. In 2017 zal het boek gereedkomen en er
lopen gesprekken met potentiële uitgevers.
De Leerstoelhouder is voorzitter geweest van het Europese project GUTS dat in 2014 is
gestart en in 2016 is voltooid. De resultaten van dit project zijn vervat in een artikel dat in juni
2016 in Roemenië is gepubliceerd door Andragogische Studies en dat de titel draagt:
‘Intergenerational learning and social inclusion: measuring the impact in five European
Countries’.De Leerstoelhouder is eerste auteur van dit artikel.
In het tijdschrift ‘Ageing and Mental Health’ is in juni 2016 het artikel ‘Identifying frailty risk
profiles of home-dwelling older people; focus on sociodemographic and socioeconomic
characteristics’ gepubliceerd. De Leerstoelhouder is mede auteur.
Ad. 5 Promovendi begeleiden
In 2016 is de Leerstoelhouder beoordelaar geweest van 3 proefschriften en heeft hij voor dit
doel deelgenomen aan de jury van de VUB (2x) en van Santiago de Compostela (Spanje). In
2015 zijn 2 promovenda van de Leerstoelhouder gestart met een promotietraject: een
proefschrift van Deborah Lambotte gaat over de versterking van de veerkracht van kwetsbare
ouderen en van hun mantelzorgers. Dit is één van de 7 deelonderzoeken van het door de
Belgische overheid gefinancierde project D-SCOPE. In 2016 is de begeleiding voortgezet.
Daarnaast is in 2015 door Maud Schouten gestart met een onderzoek naar de bevordering van
maatschappelijke dienstverlening door mensen van 55 jaar en ouder. In 2016 heeft Nanda van
Ginneken dit promotietraject overgenomen en heeft de Leerstoelhouder Nanda begeleid.

4

Ad.6. Overige
De Leerstoelhouder is in 2016 verder gegaan met deelname aan diverse wetenschappelijke
projecten, waaronder de robotisering van de zorg en de betekenis van moreel beraad in de
gezondheidszorg.
In 2016 is door VWS ook goedkeuring gegeven voor de uitvoering van een project ‘Tel mee
met taal’ geheten. Stichting Vughterstede heeft hiervoor subsidie gekregen en één van de
deelnemers is Marieke Buisman, werkzaam bij het Kohnstamm instituut. Zij zal dit project
mogelijk gaan gebruiken in het kader van een promotieonderzoek en de Leerstoelhouder zal
dan één van de begeleiders zijn.
Thesisprijs
Eind 2015 heeft het bestuur het initiatief genomen voor de toekenning van de Thesisprijs
Active Ageing. De prijs behelst naast een oorkonde een geldprijs van € 350,= . Een vijftal
studenten die in 2015 hun masterthesis hebben gehouden over Active Ageing en hun studie
hebben afgerond, waren genomineerd. Begin januari 2016 is de prijs voor de eerste keer
uitgereikt aan Lore Van Walleghem voor haar thesis “Actief ouder worden: de relatie tussen
pensionering en het opnemen van zorgtaken”. Tijdens de proclamatieplechtigheid van de
faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen is de prijs door prof. Kardol aan haar
uitgereikt.

.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de stichting was tijdens het verslagjaar als volgt samengesteld:
de heer mr. H.G. Haarhuis
voorzitter
de heer J.A. Jager
secretaris
de heer E.J.O.M. Blomjous
penningmeester
De heer prof.dr. M.J.M. Kardol is als adviseur aan de stichting verbonden.
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In het verslagjaar is het bestuur, in aanwezigheid van de adviseur, 5 maal bijeen geweest.
Voor het lidmaatschap van het bestuur bestaat een vacature; besloten is deze vacature
vooralsnog niet in te vullen.

Wetenschappelijke adviesraad
In zijn vergadering van 1 juli 2011 heeft het bestuur de leden van de in artikel 9 van de
statuten genoemde wetenschappelijke adviesraad benoemd. De wetenschappelijke adviesraad
bestaat uit zes leden, waarvan twee leden worden benoemd door de Vrij Universiteit van
Brussel.
De adviesraad bestaat uit de volgende personen:
Prof.dr. J. Schols, hoogleraar ouderengeneeskunde aan de Universiteit van Maastricht;
Prof.dr. G. Zwanikken, emeritus hoogleraar psychiatrie;
Prof.mr. Fr. van Wijmen, emeritus hoogleraar gezondheidsrecht;
Dr. J. Germans, ex-hoofddocent van de vakgroep sociale psychologie van de Universiteit van
Tilburg;
Prof.dr. D. Verté, hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Brussel, vakgroep psychologie en
educatieve wetenschappen, promotor van de leerstoel Active Ageing;
Mevr. prof. dr. L. De Donder, eveneens verbonden aan de Vrije Universiteit van Brussel,
vakgroep psychologie en educatieve wetenschappen.
In het verslagjaar heeft prof. Kardol op persoonlijk niveau contact onderhouden met de
adviesraad.

Vught, ……………………………… 2017
Het bestuur van de stichting.

Mr. H.G. Haarhuis,
voorzitter.

J.A. Jager,
secretaris.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2016

31 december 2016

31 december 2015

€

€

ACTIVA

Vlottende activa

Te ontvangen bijdragen
Liquide middelen

-

-

10.610

10.284

10.610

10.284

10.610

10.284

-/- 119.914

-/- 65.229

130.524

75.513

10.610

10.284

PASSIVA

Eigen vermogen
Algemene reserve

Kortlopende schulden
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WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2016

2016
€

Ontvangen bijdragen

2015
€

19.092

48.485

Exploitatiekosten
Bijdrage leerstoel

50.000

50.000

Exploitatiekosten

23.777

15.705

Resultaat
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73.777

65.705

-/- 54.685

-/- 17.220

TOELICHTING
Algemeen
Oprichting en doelstelling
De stichting is opgericht op 21 april 2011 en haar volledige naam is Stichting Leerstoel
Bevordering Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie ter zake van Active Ageing en heeft
haar zetel te Vught. Op 23 mei 2011 heeft een laatste statutenwijziging plaatsgevonden.
Het doel van de stichting is het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en innovatie op
het gebied van Active Ageing met het oogmerk dat ouderen (met beperking) zo lang mogelijk
in de gewenste woon- en leefomgeving kunnen blijven wonen en actief aan de samenleving
kunnen deelnemen. Om dit doel te kunnen bereiken zal zij onder meer een (bijzondere)
leerstoel aan een erkende universiteit oprichten en instandhouden, wetenschappelijk
onderzoek en innovatie bevorderen door het helpen realiseren van een academisch werkveld,
het bevorderen van de goede samenwerking tussen de leerstoel en het werkveld, het
samenwerken met andere partijen die zich (in-)direct bewegen op het gebied van Active
Ageing alsmede het verwerven van inkomsten en subsidies ter realisatie van haar
doelstellingen.
Bestuur
H.G. Haarhuis (voorzitter), namens Stichting Mariënstede
J.A. Jager (secretaris), op persoonlijke titel
E.J.O.M. Blomjous (penningmeester), op persoonlijke titel
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen c.q.
nominale waarden. Ontvangen bijdragen worden verantwoord in de periode waarin deze
definitief zijn bevestigd. Kosten en overige opbrengsten worden verantwoord in de periode
waaraan deze zijn toe te rekenen.
De kosten worden berekend op basis van verkrijgingsprijzen.
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TOELICHTING

BALANS
31-12-2016
€

31-12-2015
€

Liquide middelen
Rabobank verenigingspakket 1310.81.799

10.610

10.284

-

-

10.610

10.284

Rabobank bedrijfsspaarrekening 3659.615.110

Eigen vermogen
Hieronder zijn opgenomen de exploitatiesaldi tot en met 2016.

31-12-2016
€

31-12-2015
€

Overige schulden en overlopende passiva
Bijdrage leerstoel

125.000

75.000

Algemene kosten

5.524

513

130.524

75.513
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WINST EN VERLIESREKENING
2016

2015

€

€

Ontvangen bijdragen
Gemeente Hendrik Ido Ambacht

5.000

-

Gemeente Vught

5.000

-

Gemeente Binnenmaas

5.000

-

Stichting VBOB

3.314

-

Gemeente Oisterwijk

500

-

Hogeschool Gent

278

335

Katholieke Bond van Ouderen in Noord Brabant

-

17.000

PGGM N.V.

-

17.000

QBMT N.V.

-

11.500

Gemeente Nunspeet

-

2.500

Lezingenclub

-

150

19.092

48.485

Bijdrage leerstoel
Hieronder is opgenomen de vierde termijn van de bijdrage ter financiering van de leerstoel uit
hoofde van de met de Vrije Universiteit Brussel gesloten overeenkomst.
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2016

2015

€

€

Exploitatiekosten
Verwerken gegevens onderzoek

21.546

13.433

-

171

1.087

1.033

Accountants- en advieskosten

834

717

Contributies en abonnementen

151

85

-

118

159

148

23.777

15.705

Drukwerk boekjes behoefteonderzoek
Representatie- en reiskosten

Automatiseringskosten
Bankrente en -kosten

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Door de stichting is met de Vrije Universiteit Brussel op 12 mei 2011 een overeenkomst
gesloten in het kader van de financiering van de onderzoeksleerstoel Active Ageing. Uit
hoofde van de overeenkomst heeft de stichting zich verplicht jaarlijks bij te dragen. Via een
addendum opgesteld op 31 oktober 2013 is de jaarlijkse bijdrage verlaagd tot € 50.000 per
jaar. De resterende verplichting over het jaar 2017 bedraagt € 50.000.
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OVERIGE GEGEVENS
Verklaring
Het bestuur van de Stichting Bevordering Active Ageing erkent zijn verantwoordelijkheid
voor de getrouwheid van de financiële verantwoording over het jaar 2015.
Naar zijn oordeel zijn de vermelde baten en lasten rechtmatig.

Vaststelling jaarrekening
Het bestuur van de Stichting Bevordering Active Ageing heeft het jaardocument 2015,
bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening, vastgesteld in zijn vergadering van 20 april
2016.

Ondertekening
Het bestuur van de Stichting Bevordering Active Ageing,

Vught …………………………..…….. 2017

Mr. H.G. Haarhuis
voorzitter

J.A. Jager,
secretaris
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E.J.O.M. Blomjous,
penningmeester

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE
ACCOUNTANT
Aan: het bestuur van Stichting Leerstoel Bevordering Wetenschappelijk Onderzoek en
Innovatie ter zake van Active Ageing, Vught
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit jaardocument op de pagina’s 7 tot en met 13 opgenomen jaarrekening
2016 van Stichting Leerstoel Bevordering Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie ter zake
van Active Ageing te Vught gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31
december 2016 en de winst- en verliesrekening over 2016 met de toelichting, waarin zijn
opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming net de in
Nederland geldende van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving.
Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van
onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons
geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een
redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van
materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie
over de bedragen en de toelichting in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming met inbegrip van het
inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als
gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld
daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de
omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot
uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een
controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor
financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting
gemaakte inschattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
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