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Maatje Vijfheerenlanden

2020 2021

DEBET € €

Vlottende activa

Liquide middelen

          Rabobank NL44 RABO 0186 7643 24 9.429              5.603           

          Rabo sp.rek. NL06 RABO 3035 4437 42 35.504            62.510         

          Liquide middelen totaal 44.933         68.113         

TOTAAL GENERAAL 44.933         68.113         

CREDIT

Reserves en fondsen

Reserves

          Continuïteitsreserve 23.056            36.236         

          Bestemmingsreserve jeugd- en allochtonenhulp -                       10.000         

          Bestemmingsreserve Thuis op Maat 1.877              1.877           

          Bestemmingsreserve vervanging computers 20.000            20.000         

44.933         68.113         

TOTAAL GENERAAL 44.933         68.113         

BALANS
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Maatje Vijfheerenlanden

OPBRENGSTEN 2020 2021

€ €

Bijdrage gemeente 

     Bijdrage gemeente VHL 82.207        89.261         

Bijdrage kerken

     Bijdrage kerken en PCI 4.235           3.808           

Bijdrage bedrijfsleven

     Bijdrage bedrijfsleven 2.000           -               

Bijdragen overig

          Rabobank 2.500           -               

          Woningbouw verenigingen 6.000           -               

          Bijdragen particulieren 1.050           13.350         

          Diversen -               -               

Totaal 97.992        106.419      

KOSTEN € €

Directe kosten

Secretariaat

          Arbeidskosten professionele medewerker 34.819        36.630         

Werving en Toerusting Maatjes

          Intervisie bijeenkomsten 277              -               

          Maatjes bijeenkomsten 760              3.013           

          Bindingskosten Maatjes 2.888           3.509           

3.925           6.522           

Facilitaire ondersteuning Maatjes

          Telefoon/visitekaartjes 901              794              

          Laptops 8.995           -               

          Reiskosten vergoeding 409              416              

          Mappen e.d. -               

          Diversen 21                -               

10.326        1.210           

Staat van baten en lasten 2021
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Maatje Vijfheerenlanden

2020 2021

€ €

Vrijwilligers vergoeding

          Vrijwilligers vergoedingen 7.540           17.150         

Kosten landelijke ondersteuning

          Contributie Schuldhulp Maatje Nederland 3.100           3.045           

          Certificering Maatjes 8.937           7.239           

          Opleidingskosten Maatjes 1.743           5.539           

          Bijkomende opleidingskosten kosten 1.042           948              

14.822        16.771         

Directe kosten doelstelling totaal 71.432        78.283         

Indirecte kosten doelstelling

 Software ondersteuning Maatjes

          Software Maatjes 173              266              

          Diversen 4.480           -               

4.653           266              

Overige kosten

          Porti en telefoon 364              604              

          Contributies en heffingen 30                191              

          Kantoorbenodigdheden 300              331              

          Drukwerk en papier 314              335              

          Website kosten -               620              

          Wervingskosten Maatjes 983              1.089           

          Wervingskosten schuldhulpverlening -               364              

          Overige vergaderkosten 62                882              

          Transitiekosten -               -               

          Diversen 768              161              

     Overige kosten totaal 2.821           4.577           

Indirecte kosten doelstelling totaal 7.474           4.843           

Financiële baten en lasten

          Rente rekening courant bank 118              113              

Toevoeging reserves en fondsen 18.968        23.180         
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Maatje Vijfheerenlanden

ALGEMENE TOELICHTING

Activiteiten en vestigingsadres

De Stichting heeft tot doel:

1) zie www.maatjevijfheerenlanden.nl

De Stichting is erkend als ANBI onder RSIN nummer: 854088635 en is ingeschreven in de 

Kamer van Koophandel onder nummer:  60853522

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen voor fondswervende

instellingen zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650).

In dit boekjaar hebben geen aanpassingen plaatsgevonden.

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling

Stelsel- en schattingswijzigingen

Gedurende dit boekjaar hebben zich geen stelsel- of schattingswijzigingen voorgedaan

Vergelijking met vorig jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd 

gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt 

waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans en de staat 

van baten en lasten zijn in de jaarrekening genummerd.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde
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Maatje Vijfheerenlanden

Reserves en fondsen

Continuiteitsreserve

Het bedrag van de continuïteitsreserve laat het verschil zien tussen  de bezittingen en de 

schulden. Dit bedrag dient voor de continuering van de werkzaamheden van de stichting

en kan maximaal 100% van de jaarkosten bedragen.

Ingevolge art. 16 lid 6 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Vijfheerenlanden 2020

berust op een deel van de Continuiteitsreserve een latente terugbetaling claim ten gunste van 

de Gemeente Vijfheerenlanden bij ontbinding van Stichting Maatje Vijfheerenlanden of als de 

gesubsidieerde activiteiten geheel of gedeeltelijk worden beëindigd. 

Tot en met 2019 was er als zodanig een bedrag geëtiketteerd door de 

gemeente Vijfheerenlanden van: 5.000,00€                                     

Subsidie 2020 82.207,00€              

Directe kosten 71.432,00€              

10.775,00€                                   

Subsidie 2021 89.261,00€              

Directe kosten 78.283,00€              

10.978,00€                                   

Latente art 16-6 ASV claim 26.753,00€                                   

Bestemmingsreserve

Wanneer door gevers aan hun bijdrage aan Maatje Vijfheerenlanden een specifieke besteding is

gegeven, wordt dit deel aangemerkt als ‘Bestemmingsreserve’.  

De bestemmingsreserve bestaat uit gelden die nog niet zijn besteed aan de geoormerkte 

doelstelling.

De volgende specificatie is van toepassing op de bestemmingsreserve:

- In 2021 is een legaat ontvangen ten bedrage van € 10.000,00, geoormerkt voor hulp aan jeugd

   en allochtonen.

- Eerder is een bestemmingsbijdrage ontvangen inzake Thuis op Maat. 

- De Bestemmingsreserve inzake vervanging computers is door het bestuur als zodanig bestemd 

   in verband met vervanging van de ongeveer 40 laptops van de Maatjes. 
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Maatje Vijfheerenlanden

GRONDSLAGEN VOOR DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Algemeen

Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. Baten en lasten 

worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Deze toerekening volgt een 

bestendige gedragslijn. Dit houdt in dat bij de lasten 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

Algemeen

Alle opbrengsten worden voor het brutobedrag onder de baten opgenomen. Alleen voor 

handelswaar wordt de brutowinst verantwoord (opbrengst minusinkoopprijs).

Nalatenschappen

Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar 

kan worden vastgesteld. Voorlopige betalingen in de vorm van voorschotten worden in het jaar 

van ontvangst verantwoord als bate. Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de 

toelichting vermeld.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 

betrekking hebben.

Toelichting op de Balans

De liquide middelen staan ter vrije besteding aan de stichting.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er doen zich geen gebeurtenissen na balansdatum voor. 

Vaststelling en goedkeuring

Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar 

vergadering op: 16 mei 2022
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