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1. Bestuursverslag

Katwijk, 11 november 2021
Over het kalenderjaar 2020 heeft het bestuur geen bijzondere ontwikkelingen te melden.
Na aankoop van de rolstoelbus medio mei 2016 was het vervolgens het belangrijkste om de
rolstoelbus tegen geringe kosten rijdend te houden. Het is gelukt om de uitgaven tot een
minimum ad € 2.212,- te beperken, dat is al met al erg positief.
Tijdens een van de bestuursvergaderingen is besloten om bedrijven aan te gaan schrijven die de
rolstoelbus willen gaan sponsoren. In ruil voor de sponsoring zal er een sticker met het
bedrijfslogo op de bus worden geplakt, zodat voor iedereen goed zichtbaar is welke vrienden aan
de Stichting zijn verbonden. Dit plan zal in 2021-2022 verder worden uitgewerkt en afgerond.
Het is en blijft voor het bestuur heel belangrijk om de kosten goed in de gaten te houden. Bij
regelmatig gebruik en het verstrijken van jaren zal de rolstoelbus meer onderhoud nodig hebben.
Wij verwachten dan ook dat de kosten voor het onderhoud de komende jaren sterk zullen stijgen.
Alle giften, donaties, sponsorbijdragen, en erfenissen hoe groot of klein ze ook zijn blijven van
hard nodig en van harte welkom!
Wij als bestuur zijn alle betrokkenen die financieel of op vrijwillige basis zijn/haar steentje heeft
bijgedragen heel erg dankbaar.
Hopelijk kunnen wij ook de komende jaren weer op u rekenen.
Namens het bestuur,
Ard van Nieuwkoop
Penningmeester

2. Missie, visie en doelstelling
2.1 Missie/visie
Stichting Vrienden van de Natstraat had als missie het realiseren van een eigen bus voor de
woongroep van de Van der Natstraat 1 t/m 4 in Rijnsburg.
Dit is gerealiseerd door eigen bijdragen te vragen van de cliënten en grotendeels door het
verkrijgen van gelden via fondsen, sponsors en donateurs. Aangezien integratie van mensen met
een beperking in de samenleving en betrokkenheid van familie en vrienden van kwetsbare
burgers hoog op de politieke agenda staat probeert de stichting ook bekendheid te genereren in
Rijnsburg en omstreken, zodat iedereen zijn steentje blijft bijdragen in het onderhoud van de bus.
Zo zal de stichting buurtgenoten, bedrijven, scholen en kerken uit de buurt blijven benaderen
voor het onderhoud, en in de toekomst het vervangen van de bus.
2.2 Doelstellingen
Doel
De stichting heeft als doel het aanschaffen, onderhouden en beheren van een rolstoelbus ten
behoeve van het vervoer van de bewoners van de Van der Natstraat 1 t/m 4; 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.
De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.
Vermogen
Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door:
1.
2.
3.
4.
5.

Giften en donaties
Subsidies en sponsorbijdragen
Hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten
Hetgeen verkregen wordt uit door de stichting uitgeoefende activiteiten
Hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

Jaarlijks wordt op basis van een kalenderjaar de jaarrekening samengesteld die openbaar wordt
gemaakt op de website van de stichting waardoor donateurs, sponsoren en andere betrokenen
inzicht krijgen in de financiele huishouding van de stichting.

3. Opbrengsten

De opbrengsten 2020 zijn in grote lijnen als volgt te verantwoorden:
De ovopbrengsten bestaan uit de volgende posten;
- Giften cliënten

€ 3.800,-

Nb. de giften van cliënten ad € 240,- per cliënt per jaar zijn bestemd voor het dagelijks onderhoud
van de rolstoelbus. Daarnaast betalen nieuwe deelnemers altijd € 500,- entreegeld om aan het
rolstoelbusproject deel te kunnen nemen.

4. Bestedingen

De Bestedingen 2020 kunnen in grote lijnen als volgt worden verantwoord:
De belangrijkste bestedingen ad € 2.790,- hebben betrekking op het kunnen laten rijden van de
rolstoelbus. De overige kosten zijn hebben betrekking op de rekening courant bij de Rabobank.
Voor de verantwoording van de kostensoorten verwijzen wij u graag naar de winst- en
verliesrekening 2020.

5. Fondsenwerving, evenementen en acties
De manier waarop de Stichting geld werft
De stichting krijgt geld binnen door: jaarlijkse eigen bijdragen van bewoners, sponsoring,
donaties (giften), filantropie, subsidies en fondsenwerving.
De werving van geld gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier zoals tijdens
contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. Dit kan bijvoorbeeld middels brieven, telefonisch
en met flyers, maar ook door het benaderen van de plaatselijke Rotary, Loins Club en diverse
fondsen of het inzetten van multimedia en social media.
Verder wil de Stichting regionale weekbladen benaderen om voor haar doelstelling steun te
verwerven. Het voeren van acties voor het verkrijgen van financiële middelen. Dit kan door
persoonlijke initiatieven van mensen of organisaties.
Stichting Vrienden van de Natstraat is een kleine open en slagvaardige stichting. Via o.a. de
website en andere sociale media (facebook) wordt regelmatig gerapporteerd over activiteiten en
de behaalde resultaten.
Onderstaand noemen wij kort welke soorten bijdragen er zijn.
Sponsoring: een zakelijke overeenkomst, gericht op profijt voor beide partijen, waarbij de ene
partij (de sponsor) een persoon, instelling of evenement financieel en/of materieel ondersteunt
en waarbij de andere partij (de gesponsorde) een nauw omschreven evenwaardige
tegenprestatie biedt die de sponsor helpt bij het realiseren van diens doelstellingen. Het gaat
om: een zakelijke overeenkomst (sponsorcontract), prestatie en evenwaardige tegenprestatie,
tweerichtingsverkeer.
Donaties: (giften) eenrichtingsverkeer. Geld geven aan een goed doel geeft een goed gevoel!
Dit kan bijvoorbeeld ook een schenking uit een erfenis van een cliënt of nabestaande zijn.
Filantropie: de vrijwillige private bijdragen (in de vorm van tijd, geld, goederen) aan publieke
doelen met de intentie primair het algemeen belang te bevorderen. De vrijwilliger is hier een
voorbeeld van.
Subsidies: financiële bijdrage van de overheid vaak bedoeld voor het mogelijk maken of in
stand houden van bepaalde activiteiten en voorzieningen, onder bepaalde voorwaarden.
Fondsenwerving: werven van donaties, alle vormen van werving van aanvullende middelen.
De stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van bijdragen van anderen.

6. Het bestuur
De Stichting is gevestigd op de Marinus Poststraat 66, 2235 XG, te Valkenburg ZH. De
Stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer
63673118.
Per 31 december 2020 was de samenstelling van het bestuur als volgt:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuurslid:
Bestuurslid:

R.N. (Reinout) van Nieuwkoop
C.J. (Carla) van der Zalm – Verhoogt
A.C. (Ard) van Nieuwkoop
M.C. (Ria)van den Haak – Kuijt
C.M. (Charles) Guijt

7.1 Activa
31-12-2020

31-12-2019

Activa
VASTE ACTIVA

Materiele vaste activa
Rolstoelbus

€

6.330

€

10.320

€

9.913

VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen
Rekening courant Rabobank
Rabo spaarrekening

€
€

1.244
10.000

€
€
€

Debiteuren
Nog te ontv. bedragen

€
€

1.913
8.000

11.244

-

€
€

320

€

-

€

320

€

17.574

€

20.553

7.1 Passiva
31-12-2020

31-12-2019

Passiva
Reserves
Algemene reserve
Resultaat boekjaar

€
€

20.513
-2.979

€
€
€

22.974
-2.461

17.534

€

20.513

Kortlopende schulden en
vlottende passiva
Vooruitontv. bijdragen
Crediteuren
Betalingen onderweg

€
€
€

40
-

€
€
€

40
-

€

40

€

40

€

17.574

€

20.553

7.2 Winst- en verliesrekening over 2020

Realisatie
2019

Realisatie
2020

Ontvangsten
Giften cliënten
Giften particulieren
Giften bedrijven
Giften fondsen
Rente ontvangsten

€
€
€
€
€

3.800
1

€
€
€
€
€

3.740
1

Ontvangsten

€

3.801

€

3.741

Uitgaven
Brandstofkosten
Onderhoudskosten
Abonnementskosten
Verzekeringen
Overige kosten
Afschrijvingen

€
€
€
€
€
€

958
527
191
995
119
3.990

€
€
€
€
€
€

416
526
180
970
120
3.990

Bedrijfskosten

€

6.780

€

6.202

Resultaat

€

-2.979

€

-2.461

7.3 Begroting 2021

Realisatie
2020

Begroting
2021

Ontvangsten
Giften cliënten
Giften particulieren
Giften bedrijven
Giften fondsen
Rente ontvangsten

€
€
€
€
€

3.250
500
1.000
-

€
€
€
€
€

3.800
1

Ontvangsten

€

4.750

€

3.801

Uitgaven
Brandstofkosten
Onderhoudskosten
Abonnementskosten
Verzekeringen
Overige kosten
Afschrijvingen

€
€
€
€
€
€

1.500
2.500
250
1.000
250
1.500

€
€
€
€
€
€

958
527
191
995
119
3.990

Bedrijfskosten

€

7.000

€

6.780

Resultaat

€

-2.250

€

-2.979

Toelichting op het begrote verlies:
* het begrote verlies komt ten laste van van de algemene reserve ad € 17.534,- De
Stichting streeft ernaar om via acties en extra giften het begrotingstekort alsnog tot een
minimum te beperken.

8. Waarderingsgrondslagen
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar. Het boekjaar
valt samen met het kalenderjaar.
Begroting
De begroting is opgesteld op hoofdlijnen. Vandaar dat deze in de toelichting op de Staat van
Baten en Lasten niet verder is uitgesplitst.
Grondslagen van waardering
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op
basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen
bedragen een vast percentage van de aanschafwaarde. Voor de inventaris is deze 20%. Er
wordt rekening gehouden met een restwaarde van de rolstoelbus ad € 5.000,-.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden en worden gewaardeerd tegen nominale
waarde.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kostprijs zijn aan
elkaar gelijk. Voorzieningen voor oninbaarheid worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van de vorderingen.
Algemene reserve
Een algemene reserve wordt gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn en om zeker
te stellen dat de Stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Het
voortbestaan van de Stichting dient eveneens gewaarborgd te zijn.
De overige voorzieningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarden.
Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto opbrengsten en alle hiermee
verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten
worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun
oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
Belastingen
De stichting is niet BTW-plichtig.
De Stichting is door de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI) zoals bedoeld in artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956, zodat zij in aanmerking
komt voor het verlaagde tarief ten aanzien van schenking –en successierechten.

