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ACCOUNTANTSVERSLAG



Countus accountants + adviseurs
Afdeling accountancy
Baander 34
7811 HJ  Emmen

Postbus 2085
7801 CB  Emmen

Telefoon +31 59 16 477 00
Website www.countus.nl
E-mail info@countus.nl

K.v.K. nr. 05059718
Beconnr. 330474

Aan het bestuur van
Stichting World of Birds Foundation  
Warmoesweg 11  
7887 PT  Erica

Plaats : Emmen
Datum : 24 juni 2022
Ons kenmerk : 8022886
Contactpersoon : C. Schnoing-Hermans

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot uw stichting.

1                Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van de stichting, waarin de balans met tellingen van
€ 569.259 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 74.659, zijn opgenomen.

2                Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting World of Birds Foundation  te Erica  is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van
baten lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van
de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants
geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht
dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze
deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft
voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat
het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting World of Birds Foundation . Wij
hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te
geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van
deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig,
integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u
naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.
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3                Algemeen

3.1                Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:
- de heer M.H.G. van der Plas, voorzitter; 
- de heer J.A.N. Ribbink, voozitter;
- mevrouw A.F. Visser, secretaris; 
- de heer D. Derks, penningmeester; 
- mevrouw B.L.H. Talsma - van der Plas, algemeen bestuurslid.

3.2                Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 5 februari 1996 verleden voor notaris mr. H.R. Grievink te gemeente Emmen is opgericht
onder de naam Stichting Papegaaienhulp. Op 6 februari 2016 heeft middels een wijziging van de statuten een
naamswijziging plaatsgevonden naar stichting Stichting World of Birds Foundation  

3.3                ANBI

De stichting is door de Belastingdienst bij beschikking onder nummer 8160.81.840 aangemerkt als een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Countus accountants + adviseurs
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4                Resultaat

4.1                Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2021 bedraagt  € 74.659 tegenover  € 137.516 over 2020. De resultaten over beide jaren
kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie
2021

€

Begroting
2021

€

Realisatie
2020

€

Baten

Baten 450.757 394.000 535.283
Overige baten 5.249 - 3.000

456.006 394.000 538.283

Lasten

Werving baten

Directe lasten 63.693 47.000 67.336

Kosten van beheer en administratie

Personeelslasten 228.740 235.000 231.944
Afschrijvingen materiële vaste activa 23.119 35.000 23.104
Huisvestingslasten 36.118 35.000 48.405
Kantoorlasten 4.372 10.000 4.007
Lasten vervoermiddelen 4.162 2.000 1.896
Verkooplasten 4.765 6.000 6.449
Algemene lasten 15.071 24.000 16.911

Som der lasten 316.347 347.000 332.716

Resultaat 75.966 - 138.231

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - - 24
Rentelasten en soortgelijke lasten -1.307 - -739

-1.307 - -715

Saldo 74.659 - 137.516

Countus accountants + adviseurs
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5                Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de
balans:

€

31-12-2021 

% €

31-12-2020

%

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa 146.859 25,8 132.142 27,7

Vlottende activa

Voorraden 4.300 0,8 4.600 1,0
Vorderingen 39.176 6,8 36.815 7,6
Liquide middelen 378.924 66,6 304.184 63,7

422.400 74,2 345.599 72,3

569.259 100,0 477.741 100,0

Passiva

Kapitaal 523.544 92,0 448.883 94,0

Kortlopende schulden 45.715 8,0 28.858 6,0

569.259 100,0 477.741 100,0

Countus accountants + adviseurs
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Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2021 

€ €

31-12-2020

€ €

Beschikbaar op lange termijn:

Kapitaal 523.544 448.883

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa 146.859 132.142

Werkkapitaal 376.685 316.741

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Voorraden 4.300 4.600
Vorderingen 39.176 36.815
Liquide middelen 378.924 304.184

422.400 345.599

Af: kortlopende schulden 45.715 28.858

Werkkapitaal 376.685 316.741

Countus accountants + adviseurs
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Bestuursverslag over 2021

Organisatorische gegevens

Stichting of Birds Foundation
Warmoesweg 11, 7887 TP Erica

Telefoon: 06-28910697
Website: www.worldofbirds.nl
Email: info@worldofbirds.nl
KVK-nummer: 41020551
Fiscaal Nummer: 8160.81.840
ANBI Status: ja
CBF keurmerk of erkenning: nee

Bestuursleden

l  Voorzitter: Niels Ribbink

l  Secretaris: Cisca Visser

l  Penningsmeester: Dinand Derks

l  Voorzitter en oprichter: Michael van der Plas

l  Bestuurslid en oprichter: Bonny Talsma

Het bestuur is onbezoldigd in haar functie als bestuurslid.

Ontstaan

De Stichting World of Birds Foundation is ontstaan uit de behoefte om kennis te delen met papegaaieneigenaren
en kwekers. In 1996 was de kennis alleen bereikbaar voor specialisten en kwekers. Het delen van kennis werd
angstvallig vermeden omdat men bang was dat de vogels minder waard zouden worden als “iedereen” er
succesvol mee ging kweken. Door probleemgedrag bij de vogels was er enorm veel behoefte aan opvang in die
tijd. Ons inziens vaak onnodig omdat de eigenaar kennis miste om de vogels te geven wat ze nodig hadden.
Een van de belangrijkste doelstelling van de stichting is dan ook: De enorme kennis die er binnen de
vogelwereld is te verspreiden op een zo breed mogelijk vlak en d.m.v. research en ervaring de vogels in
gevangenschap het best mogelijke te bieden op het gebied van zorg en welzijn.

Opvang is GEEN doelstelling van de stichting! Het is een service die bij nood wordt geboden. We zijn
terughoudend in het opvangen van vogels en proberen altijd eerst het probleem thuis op te lossen.

Stichting World of Birds Foundation  te Erica 
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Missie, visie en beleid

Doelstelling

l  Behoud van de soorten en ondersoorten papegaaien en andere uitheemse vogels.

l  Verzamelen van waardevolle informatie over het houden en behouden van
vogels.

l  Verstrekken van informatie aan eigenaren van papegaaien en andere uitheemse
vogels.

Om deze doelstellingen te bereiken werken we samen met vele nationale en
internationale organisaties, scholen en particulieren.

Missie

Streven naar een zo goed mogelijk welzijn voor alle vogels in het opvangcentrum van de Foundation en deze
kennis uitdragen naar een breed publiek door middel van educatie en voorlichting. Tevens wil de Foundation
soorten voor uitsterven behoeden door deelname aan kweekprogramma’s, zoals EEP’s en ESB’S.

Visie

Hèt kenniscentrum zijn en blijven voor exotische vogels zowel in gevangenschap als in de vrije natuur. Door
educatie, voorlichting en door een goed voorbeeld te zijn, wil World of Birds mensen bewust maken van de
voorwaarden voor het welzijn en welbevinden van het dier. Tevens wil de Foundation voorkomen dat zeldzame
soorten uitsterven.

Strategie

De expertise van de stichting is op het gebied van exotische vogels. Met name papegaaiachtige. D.m.v. het
geven van lezingen, persoonlijk advies, het schrijven van artikelen en het zelf kweken van bedreigde soorten
draagt de stichting bij aan het vergroten van kennis omtrent het welzijn van vogels in gevangenschap en het
instant houden van bedreigde vogelsoorten.

In samenwerking met nationale en internationale dierentuinen, overheden, scholen en experts wordt er
gemonitord hoe het gaat met de diverse soorten en welke ondersteuning er nodig is om een soort beter te
beschermen. Bv door research te doen om daarmee de kennis en het welzijn te verhogen.

Door ons enorme netwerk van kenners en instanties en onze eigen kennis op het gebied van exotische vogels
kunnen wij anticiperen op vogelsoorten die met uitsterven worden bedreigd. Dit door een secundaire populatie
op te bouwen en kwekers en liefhebbers te informeren en betrekken bij bv het opzetten van een
kweekprogramma om de soort instant te houden voor de toekomst.

Huidige situatie

De stichting bestaat ruim 26 jaar en in die tijd is de algemene vogelkennis enorm verbreed en verspreid
voornamelijk naar particulieren. Het doel van toen om in elke klasse informatie te verspreiden is daarmee
ruimschoots gehaald. De papegaai is van pronkstuk naar huisdier getransformeerd en daarmee is het welzijn
van de huiskamer vogel met sprongen vooruit gegaan. De stichting heeft in de loop der jaren enorm veel
ervaring opgedaan over gedrag en de problemen die daaruit voortkomen. Door het geven van workshops,
trainingen en consulten is deze kennis ook bij de vogeleigenaren terecht gekomen. We zien een positieve
ontwikkeling waarbij de mens zich bewust begint te worden van de intelligentie van papegaaiachtige en de
behoeftes die daarbij horen.

Het doel van de stichting is om deze bewustwording nog meer te stimuleren en het opvoeden en socialiseren
van deze intelligente dieren net zo normaal te laten worden als het opvoeden en trainen van de hond als
huisdier. Nu is het nog bijzonder als je naar een vogel cursus gaat, over 10 jaar hopen we dat dit als normaal
wordt beschouwt.

Stichting World of Birds Foundation  te Erica 
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Financieel

De stichting is financieel gezond en kan aan zijn verplichtingen voldoen. Het verschil tussen de begroting en de
realisatie is verklaarbaar doordat het inschatten van de inkomsten lang pension moeilijk voorspelbaar zijn en we
in deze inschatting uitgaan van de onderlijn.

Toelichting begroting en realisatie boekjaar:

Hieronder worden de meest opvallende afwijkingen tussen de begroting voor het boekjaar en de werkelijke
realisatie toegelicht.

Bij punt 7 Baten:

l Opbrengst pensionvogels lang is lastig in te schatten en ligt buiten onze invloed.

l Vergoedingen houden direct verband met de opbrengst pensionvogels.
Bij punt 9 Directe lasten:

l Budget bewust laag ingeschat aangezien de verwachting was dat pension lang zou dalen en geen grote
pieken meer zou laten zien. Deze pieken kwamen wel en dit geeft een hogere opbrengst waardoor de
verwachte besparing op voeding en medische kosten niet realiseerbaar was.

Bij punt 13 Kantoorkosten:

l In het budget de vervanging van een pc opgenomen maar dit budget is nog niet gebruikt.
Bij punt 14 Autokosten

l Er is een tweede dierenambulance bijgekomen. Dit samen met de hoge brandstofprijzen hebben
gezorgd voor verhoogde lasten.

Bij punt 16 Algemene lasten:

l Jubileum wegens corona niet gevierd vandaar de lasten lager dan begroot.

Activiteiten

Concrete doelen voor de komende 2 jaar:

l  Het realiseren van een 3e kas om ruimere volières te realiseren en de vogeldichtheid per volière te
verlagen.

l  Scholingsruimte voor het, in samenwerking met diverse instanties, geven van praktijk en theorie lessen.

l  Het realiseren van een speciale verwarmbare ruimte voor kwetsbare vogels.

Sterke punten

Onze passie voor de vogels en enthousiasme werken aanstekelijk. Onze doelen maken we zo helder mogelijk
en we hebben een flinke groep vrijwilligers met zowel passie als kennis die ons kunnen bijstaan bij het behalen
van onze doelen.

Zwakke punten

Aangezien voor onze plannen de nodige vergunningen nodig zijn en wij vooral goed zijn in het werken met en
het gezond houden van onze vogels zullen we de hulp inroepen van bekwame mensen om ons hiermee te
helpen zodat we onze dromen kunnen realiseren. Voor financiële steun zullen we beroep doen op fondsen en
donateurs. Daarnaast sparen we zoveel als mogelijk is.

Stichting World of Birds Foundation  te Erica 
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Overige gegevens

Werknemers

De stichting heeft 9 betaalde krachten (8 FTE) en plusminus 35 vrijwilligers. Binnen de stichting hebben we
sinds dit jaar een activiteiten commissie voor het organiseren van onze open dagen en vrijwilligers
bijeenkomsten.

Financiën

Voor de ophanden zijnde projecten heeft de stichting extra geld nodig. Hiervoor zullen wij met diverse fondsen
contact opnemen. De stichting heeft de afgelopen jaren gespaard en ook hiervan zal een groot deel
geïnvesteerd worden in de realisatie van onze dromen.

Werven van gelden & beheer vermogen

De inkomsten die we van onze donateurs krijgen komen volledig ten goede aan de vogels. Voor de realisatie
van projecten vragen wij steun bij diverse fondsen. De inkomsten uit ons lang pension worden ingezet voor het
verbeteren van het vogelwelzijn, het betalen van het personeel en ter aanvulling van de binnengekomen
fondsen.

Als we vermogen overhouden dan wordt dit apart gezet als buffer voor tegenslagen. Het doel is dat de stichting
6 maanden kan blijven draaien bij een ernstige calamiteit, voordat het failliet gaat, zodat er genoeg tijd is om te
revalideren en verder te gaan.

Toekomst

De focus zal de komende 2 jaar liggen op het vergroten van het welzijn van de vogels in ons opvangcentrum.
Het doel is om ruimer opgezette volières te realiseren met minder vogels per volière. Het uitbreiden van onze
oppervlakte d.m.v. het bouwen van een extra kas 1600m2 zal ons de mogelijkheid bieden om dit te realiseren.

Op het gebied van educatie zetten we de komende 2 jaar in op een gedegen scholingsruimte waar zowel praktijk
als theorie lessen kunnen worden gegeven. Er zullen samenwerkingen worden aangegaan met verschillende
instanties om onze kennis breed te kunnen uitdragen met de mogelijkheid voor stage en research projecten om
zowel welzijn als gedrag van vogels beter in kaart te krijgen.

Verder is het doel om binnen 3 jaar een speciale ruimte te realiseren voor de kwetsbare vogels binnen de
stichting. Deze ruimte zal indien nodig verwarmd kunnen worden en er zal een zieken/verzorgingsplek in komen
voor vogels die extra zorg nodig hebben.
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JAARREKENING



1                Balans per 31 december 2021
(na winstbestemming)

31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Gebouwen en -terreinen 130.894 111.768
Inventaris 15.965 20.374

146.859 132.142

Vlottende activa

Voorraden  (2) 4.300 4.600
Vorderingen  (3) 39.176 36.815
Liquide middelen  (4) 378.924 304.184

 422.400 345.599

 569.259 477.741
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31 december 2021

€ €

31 december 2020

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (5)

Stichtingskapitaal 523.544 448.883

Kortlopende schulden  (6)

Crediteuren 1.719 1
Overige belastingen en premies sociale
verzekeringen 24.780 5.644
Overige schulden en overlopende passiva 19.216 23.213

45.715 28.858

 569.259 477.741
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2                Staat van baten en lasten over 2021

Realisatie
2021

€

Begroting
2021

€

Realisatie
2020

€

Baten

Baten 450.757 394.000 535.283
Overige baten 5.249 - 3.000

Som der baten 456.006 394.000 538.283

Lasten

Directe lasten 63.693 47.000 67.336

Kosten van beheer en administratie

Personeelslasten 228.740 235.000 231.944
Afschrijvingen 23.119 35.000 23.104
Huisvestingslasten 36.118 35.000 48.405
Kantoorlasten 4.372 10.000 4.007
Lasten vervoermiddelen 4.162 2.000 1.896
Verkooplasten 4.765 6.000 6.449
Algemene lasten 15.071 24.000 16.911

316.347 347.000 332.716

Saldo voor financiële baten en lasten 75.966 - 138.231
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten - - 24
Rentelasten en soortgelijke lasten -1.307 - -739

-1.307 - -715

Saldo 74.659 - 137.516

Resultaatbestemming

Stichtingskapitaal 74.659 - 137.516
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3                Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Activiteiten

Het doel van Stichting World of Birds Foundation  betreft het verbeteren van het welzijn en  de verzorging van
exotische vogels in gevangenschap.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting World of Birds Foundation  is feitelijk en statutair gevestigd te Erica en is ingeschreven bij het
handelsregister onder nummer 41020551.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld op basis van de RJk C2, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine
fondswervende instellingen.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van
de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vogels

De per balansdatum aanwezige vogels worden niet gewaardeerd, waaronder kweekkoppels om de soort in
stand te houden.

Voorraden

De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs  of lagere
opbrengstwaarde.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief
de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde
van de vordering. 
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Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten.
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze
betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt
gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen,
dan wel betaald.

Directe lasten

De directe lasten zijn direct toe te rekenen aan opbrengsten zoals deze in de doelstellingen worden
weergegeven. De directe lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben. 

Lasten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de
doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Afschrijvingen

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de
verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. 

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van
de desbetreffende activa en passiva. 
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4                Toelichting op de balans per 31 december 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Gebouwen en
-terreinen

€

Inventaris

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2021
Aanschaffingswaarde 170.184 130.300 300.484
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -58.416 -109.926 -168.342

111.768 20.374 132.142

Mutaties 
Investeringen 33.297 4.539 37.836
Afschrijvingen -14.171 -8.948 -23.119

19.126 -4.409 14.717

Boekwaarde per 31 december 2021
Aanschaffingswaarde 203.481 134.839 338.320
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -72.587 -118.874 -191.461

Boekwaarde per 31 december 2021 130.894 15.965 146.859

Afschrijvingspercentages
%

Gebouwen en -terreinen  5-20
Inventaris  20-33

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

2. Voorraden

Voorraad voeding 4.300 4.600

De voorraad is per balansdatum door de stichting geïnventariseerd.

Een voorziening voor incourantheid wordt niet noodzakelijk geacht.
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3. Vorderingen

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Debiteuren

Debiteuren - 27.325

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting - 3.349

Overlopende activa

Nog te factureren omzet 27.516 -
Nog te ontvangen LIV subsidie 3.899 2.228
Ziekengeld 6.037 3.030
Vooruitbetaalde kosten 1.724 883

39.176 6.141

4. Liquide middelen

ING Bank Zakelijke rekening NL89 INGB 0009 2378 62 128.193 52.862
ING Bank Vermogen Spaarrekening NL89 INGB 0009 2378 62 249.668 249.982
Kas 1.063 1.340

378.924 304.184
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PASSIVA

5. Reserves en fondsen

2021

€

2020

€

Stichtingskapitaal

Stand per 1 januari 448.885 311.367
Resultaatbestemming 74.659 137.516

Stand per 31 december 523.544 448.883

6. Kortlopende schulden

31-12-2021 

€

31-12-2020

€

Crediteuren

Crediteuren 1.719 1

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 18.978 -
Loonheffing 5.337 5.644
Pensioenen 465 -

24.780 5.644

Overlopende passiva

Reservering vakantiegeld 10.973 9.673
Accountantskosten 3.250 3.250
Huisvestingskosten - 2.250
Te betalen verzuimverzekering - 283
Overige kortlopende schulden - 3.245
Ontvangen voorschotten 4.993 4.512

19.216 23.213

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Grond

De stichting maakt gebruik van percelen grond welke haar om niet ter beschikking zijn gesteld. 
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