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Grondslagen balanswaardering en resultaatbepaling
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde en
staan ter vrije beschikking van de stichting. De middelen bestaan
uit direct opvorderbare tegoeden bij de ING-bank.
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Reserves
Het eigen vermogen bestaat uit een algemene reserve, een
bestemmingsreserve en een -in het voorkomende geval- een
voortgangs-reserve (ook genoemd continuïteitsreserve).

De bestemmingsreserve vormt een voorziening voor uitgaven welke
in een bepaald jaarin de toekomst zijn voorzien.

Over het jaar 2020 is geen voortgangs-reserve opgenomen. De
voortgangs- reserve kan worden gevormd conform de richtlijnen
van de Commissie Herkströter en dient als buffer zodat de
activiteiten van de stichting enige tijd kunnen worden voortgezet
bij financiële tegenslagen. Deze reserve mag maximaal anderhalf
maal de jaarlijkse beheerkosten bedragen.

Gelet op de ter beschikking staande algemene reserve is opname
van een voortgangs-reserve niet toegepast.
Alle reserves vormen een onderdeel van het vrij besteedbare
vermogen. Het bestuur bepaalt zelf de beperkingen met betrekking
tot de bestedingsmogelijkheden.
De grondslag voor de resultaatbepaling vormen de baten en lasten
welke in het jaar 2020 zijn ontvangen en uitgegeven.

2

Mogelijk nog te verwachten baten en kosten zijn niet in de balans
en resultatenrekening verwerkt.

Doelstelling stichting
De stichting Vrienden van in de Dennen heeft tot doel het
behartigen van de belangen van de bewoners van woon- en
verzorgingscentrum In de Dennen te Zeist. Het draait bij het
behartigen van deze belangen om het in gang zetten van
activiteiten en mogelijkerwijs verstrekken van middelen die
bijdragen aan een verbetering van de woon- en leefomstandigheden
van de genoemde bewoners en die niet uit de middelen van de
Stichting Warande, waaronder het woon- en verzorgingscentrum
ressorteert, kunnen worden gefinancierd.

Anbi-status
Stichting Vrienden van in de Dennen is door de Belastingdienst
aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (Anbi). Dat
betekent dat giften aan de stichting -onder bepaalde voorwaardenaftrekbaar kunnen zijn voor de inkomstenbelasting.
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Het hebben van een Anbi-status geeft de wettelijke verplichting om
een jaarverslag en jaarrekening te publiceren via een website.
Aan deze verplichting dient de stichting te voldoen binnen zes
maanden na het eindigen van het boekjaar. Gelet op de omvang
van de stichting, met een eindejaars-vermogen van € 9.863,34, is
de stichting niet verplicht om haar jaarrekening te laten
controleren door een accountant.

Balans- en resultatenrekening
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Balans per 31 december 2020

Activa

liquide middelen
ING spaarrekening :

€

7.154,82

ING betaalrekening:

€

2.708,52

totaal

€

9.863,34

Algemene reserve

€

7.863,34

bestemmingsreserve

€

2.000,00

Passiva
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Resultatenrekening 2020

Baten derden (statiegelden)

€ 1.773,55

Donatie bewoners

€ 1.020,00
€ 2.793,55

Lasten

€ 2.211,21

resultaat 2020

€

*
Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene sreserve.
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582,34*

Toelichtingen
Algemeen
Het beheer van de gelden komt toe aan het bestuur.
De geldmiddelen van de stichting kunnen worden gevormd door
donaties, sponsorgelden en al hetgeen de stichting op andere
wettige wijze verwerft.

Bestuur
De geldmiddelen worden beheerd door de voorzitter. Het bestuur
bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen, te weten een
voorzitter, een secretaris en een penningmeester of administrateur.
Dit bestuur is - indien onderling is overeengekomen en bevestigdbevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen. onder meer
die bedoeld in artikel 291 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

De functie van de per 1 januari 2021 ingetreden penningmeester/
administrateur behelst niet het beheer over de gelden van de
stichting maar het eenmaal per jaar controleren en verwerken van
de inkomsten en uitgaven van de stichting. Op basis van de aan
hem door het bestuur verstrekte gegevens stelt hij een jaarrekening
samen. De penningmeester/administrateur heeft geen eigen
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financiële bevoegdheden en heeft geen toegang tot de beschikbare
tegoeden van de stichting.

Boekjaar
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Aan
het einde van elk boekjaar worden de boeken van de stichting
afgesloten. De administrateur stelt op basis daarvan een balans en
resultatenrekening op.
Na goedkeuring van het bestuur en decharge van de administrateur
worden de jaarstukken in een publieksversie gepubliceerd.

Beleidsplan
De stichting heeft een meerjarenbeleidsplan wat niet is opgenomen
in deze jaarrekening.

Waardering baten en lasten
De baten en lasten worden gewaardeerd tegen de daadwerkelijke
marktwaarde van de ontvangsten en uitgaven/facturen.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het
waarschijnlijk is dat de toekomstige economische opbrengsten ervan
naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de
balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling
daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de
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omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden
vastgesteld.
In geval van een vordering kan rekening worden gehouden met
oninbaarheid. Alle bedragen zijn opgenomen in euro’s. Bij de
jaarrekening worden de richtlijnen van RKJ 650 organisaties
zonder winstoogmerk gevolgd.

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de
continuïteitsveronderstelling.

Bezoldiging
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Gedurende het jaar
2020 is geen onkostenvergoeding door het bestuur ontvangen.
Een onkostenvergoeding is wel mogelijk maar altijd na goedkeuring
van het voltallige bestuur.

Gebeurtenissen na balansdatum
Het bestuur heeft niet aangegeven dat er na de balansdatum 31
december 2020 gebeurtenissen hebben plaatsgevonden die zodanig
van aard en omvang zijn, dat zij hadden moeten worden vermeld
in de jaarrekening van 2020.

9

Baten
De baten in 2020 hebben bestaan aan ontvangen donaties van
bewoners van in totaal € 1.020 en € 1.773,55 aan ontvangen
statiegeld-opbrengsten, gedoneerd door klanten van de
supermarkt(en) met medewerking van de desbetreffende
supermarkt.

Lasten
De lasten in 2020 bedroegen € 2.211,21 en bestonden uit:

bankkosten

€

151,27

attentie voor bewoners

€

47,74

paasontbijt voor bewoners

€

357,50

paas-plantjes voor bewoners

€

142,94

muzikaal optreden voor (buurt) bewoners

€

325,69

haring happen

€

315,99

IJsco-car voor bewoners

€

325,00

chocoladeletters Sinterklaas

€

220,00

kerstontbijt bewoners

€

318,95

verpakkingskosten

€

6,13

€

2.211,21
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