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Balans per 31 december 
in €

ACTIVA 2020 2019

Liquide middelen 818 889

------------ ------------
818 889

======= =======
PASSIVA

Eigen vermogen
Resultaat voorgaande jaren 589 0
Resultaat boekjaar -171 589

------------ ------------
418 589

Terug te betalen inschrijfgeld 400 300

------------ ------------
818 889

======= =======

Staat van baten en lasten over 2020 2019
in €

BATEN

Inschrijfgelden 0 1.800

LASTEN

Notariskosten inzake oprichting stichting 0 952
Algemene kosten 52 232
Bankkosten 119 27

------------ ------------
Totaal lasten 171 1.211

------------ ------------
Netto resultaat -171 589

======= =======
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Toelichting en grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Algemeen

De stichting heeft ten doel het realiseren en in stand houden van een woonvoorziening
voor mensen met een ( verstandelijke) beperking alsmede het bieden van zorg en begeleiding 
voor de bewoners van de woonvoorziening op gronmd van hun ondersteuningsvraag.

De Stichting heeft een onafhankelijk bestuur. De leden ontvangen geen beloning.
De stichting is opgericht op 3 juli 2019 en heeft geen winstoogmerk. 

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

Waarderingsgrondslagen

De jaarrekening is opgesteld op basis van de bepalingen in Titel 9 Boek 2 BW

Schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening maakt het bestuur van de stichting, overeenkomstig 
algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen die medebepalend
zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Waardering van de activa en passiva

De activa en passiva worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs.
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Eigen vermogen
Overige reserves
De overige reserves betreffen reservemiddelen waar nog geen bestemming aan is gegeven, maar 
die eveneens zullen worden besteed in het kader van de doelstelling van de stichting.

Terug te betalen inschrijfgelden
Ouders danwel de wettelijk vertegenwoordigers van een toekomstig bewoner moeten € 100
inschrijfgeld betalen ter dekking van de kosten. Aangezien er maar maximaal 18 bewoners kunnen
komen wordt het ontvangen bedrag boven de € 1.800  als schuld in de balans opgenomen.

Grondslagen resultaatbepaling

Algemeen
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Toelichting op de balans

Liquide middelen
Deze staan ter vrije beschikking van de stichting

Overige reserves
31-12-2020 31-12-2019

Stand begin boekjaar 589 0
Bestemming resultaat boekjaar -171 589

------------ ------------
Stand einde boekjaar 418 589

======= =======

Helmond, 26 november 2021
Bestuur

Dolf Bremmers Marieke Burgers-Thomassen
voorzitter secretaris

Pieter Kusters Toon Dingen Ad van den Brand
penningmeester


