Verklaring Raad van Toezicht bij de jaardocumenten 2019
De lijn van afgelopen jaren is in 2019 onveranderd voortgezet: een geleidelijke en
zelfstandige groei van de organisatie in combinatie met het leveren van topkwaliteit in de
zorg en het ontwikkelen en benutten van nieuwe kansen en mogelijkheden. Het strategisch
beleid is op deze terreinen ongewijzigd. Molendrift is in staat om tijdig en adequaat in te
spelen op de veranderingen, waarbij de omvang van hulpverlening is gestegen en de positie
van Molendrift in de sector zeer solide is te noemen. Vernieuwend denken en samen
ondernemen staan centraal bij de organisatie en alle medewerkers.

De Raad van Toezicht is gedurende het jaar goed op de hoogte gehouden van de gaande
ontwikkelingen en risico's en is van oordeel dat de jaarrekening 2019 uitstekend inzicht geeft
in de financiële situatie van de organisatie.
De jaarrekening toont dat de organisatie er in financieel opzicht goed voor staat. Zowel de
omzet als het resultaat zijn in 2019 ten opzichte van 2018 gestegen. De liquiditeit (de
financiële middelen) en de solvabiliteit (de reserves) van de organisatie zijn goed
Ondertussen investeert Molendrift actief in doorontwikkeling van de zorg, zoals in het
Gezondheidscentrum Lloydsterras in Veendam, de landelijke uitrol van het Samen1Plan,
landelijk onderzoek naar de effectiviteit van het versterken van huisartspraktijken met ggz
expertise en het vernieuwen en verbeteren van de crisiszorg voor jeugdige clienten in de
provincie Groningen.
Ten tijde van het schrijven van deze verklaring heeft Nederland te maken gekregen met de
gevolgen van het Coronavirus. De Raad van Toezicht is door de directie geïnformeerd over
maatregelen die Molendrift in verband met het virus heeft getroffen en heeft er vertrouwen
in dat de medewerkers van Molendrift alles doen wat in hun vermogen ligt om de risico’s
zoveel mogelijk te beperken. De Raad van Toezicht onderschrijft dan ook het statement in de
jaarrekening dat, hoewel het op dit moment niet geheel duidelijk is wat de effecten van het
virus zullen zijn op toekomstige resultaten, er gelet op de financiële positie van de
vennootschap op dit moment geen twijfel is over het toepassen van de
continuïteitsveronderstelling.
De Raad van Toezicht heeft op basis van de presentatie en bespreking van de financiële
verslaglegging over 2019 haar akkoord gegeven en spreekt haar grote waardering uit aan alle
medewerkers van Molendrift die er ook in 2019 weer in geslaagd zijn topkwaliteit in de zorg
te blijven leveren.
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