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dejong de iaarrel<ening
Aan het bestuur van
Stichting Marian Kaij
Venatorstraat 77
1827NT Alkmaar

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 mel betrekking tot de Stichting Marian Kaij.

1 ALGEMEEN

1.1 Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting Marian Kaij bestaan voornamelijk uit het professionaliseren en het versterken
van het vrijwilligers(net)werk in het maatschappelijk domein in Noordwest Nederland, danwel elders in
Nederland.

1,2 Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur sevoerd door:
A.M. van Balen
I. Min
A.P.J. van Helvoirt
J.M.M. Boots
B. Coelingh Bennink

1.3 Oprichting Stichting

Bij notariële akte d.d. 9 juni 2020 is opgericht de vennootschap Stichting Marian Kaij. De activiteiten
met ingang van voomoemde datum / respectievelijk eerdere datum gedreven voor rekening en risico van de
besloten vennootschap Stichting Marian Kaij.

1.4 Verwerking van het verlies 2021

Het verlies over 202l bedraagt €20.37I tegenover een winst over 2020 van€ 47.930.
De voorgestelde resultaatbestemming is opgenomen onder de overige gegevens van het financieel verslag.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zljnwij gaaïne bereid.

mÍ. P.A. de Jong
Register Belastingadviseur



dejong & de jaarrekening

1 BALANS PER3lDECEMBER2O21

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen

Jaarrekening
Stichting Marian Kaij, Alkmaar

13-07-2022

3l december2O27 37 december2O2O

(1)

€€€€

29.085 47.930

29.085 47.930
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PASSIVA

Reserves en fondsen e)

Algemene reserve
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves

Kortlopende schulden

Crediteuren

Jaarekening
Stichting Marian Kaij, Alkmaar

t3-07-2022

3I december2}2l 3I december202}

€€€€

2.559
11.000
14.000

2.930
25.000
20.000

r.526

27.559 47.930
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dejong & de jaarrekening

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Baten

Baten van andere organisaties zonder winststreven

Som van de geworven baten

Lasten

Kosten van beheer en administratie

Overige personeelslasten
Overige bedrij fslasten

Saldo

Resultaatbestemming

Algemene Íeserve
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves

Stichting
Jaarrekening

Marian Kaij, Alkmaar
t3-07-2022

Realisatie
2021

200(3)

200

(4)

(5)
7.629

12.942

20.571

-20.37r

-377
-14.000

-6.000

-20.371
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dejong & de jaarrelcening Jaarrekening
Stichting Marian Kaij, Alkmaar

13-07-2022

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Marian Kaij is feitelijk en statutair gevestigd op VenatorstruaÍ7'l te Alkmaar en is ingeschreven bij
het handelsregister onder nummer 78246083.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaanekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

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 zljn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar ziin.

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
oo$prong 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

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan banktegoeden.Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve

Een continuïteitreserve wordt gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen dat

de fondsenwervende instelling ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De omvang van de

continuïteitsreserve is vastgesteld op circa eenmaal de organisatiekosten van het Fonds. De hoogte van de

continuïteitsreserve is binnen de norm van de richtlijn "Reserve Goede Doelen" van het VFI, hetgeen

maximaal 1,5 maal kosten werkorganisatie bedragen.

Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, waarbij de beperking door

het bestuur is aangebracht. De aard van de bestemmingsreserves wordt later toegelicht.

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

afselost.

o



dejong & de jaarrel<ening Jaarrekening
Stichting Marian Kaij, Alkmaar

t3-07-2022

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 waaÍop 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.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op de) staat

van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze baten in het
verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende
bestemmingsreserve(s) respectievelijk Bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan bestemmingsreserve
respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.
Binnen de baten van particulieren is het gehele bedrag opgehaald door donaties en giften.

Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel daaruit
wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten
wordt bepaald inclusief het overschot of tekoft dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een

bijzondere bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van
de verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen.
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TOELICHTING OPDE BALANS PER 3l DECEMBER 2021

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Liquide middelen

Rabobank

PASSIYA

2. Reserves en fondsen

Algemene reserve

Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves

Algemene reserye

Stand per 9 juni
Resultaatbestemming

Stand per 31 december

Continuiteitsreserve

Stand per 9 juni
Resultaatbestemming

Stand per 31 december

Jaarrekening
Stichting Marian Kaij, Alkmaar

13-07-2022

31 december
2021

31 december
2020

29.085

€

47.930

2.930
25.000
20.000

2.559
11.000
14.000

27.559

202r

47.930

2020

2.930
-37r 2.930

2.559

25.000
-14.000

2.930

25.000

11.000 2s.000
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Bestemmingsreserves

Bestemmingsreverve

Stand per 9 juni
Resultaatbestemming

Stand oer 31 december

Jaarrekening
Stichting Marian Kaij, Alkmaar

13-07-2022

C'L

20.000
-6.000 20,000

14.000 20.000

2021
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dejong & de jaarrel<ening

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN

Jaarrekening
Stichting Marian Kaij, Alkmaar

13-07-2022

EN LASTEN OVER 2021

Realisatie
202r

Realisatie
2020

3. Baten van andere organisaties zonder winststreven

Baten van andere organisaties zonder winststreven

Personeelslasten

4. Overige personeelslasten

Ingehuurde coórdinator

5. Overige bedrijfslasten

Kantoorlasten
Verkooplasten
Algemene lasten

Kantoorlasten

Kantoorbehoeften
Automatis erin g/s oftware

Verkooplasten

Representatielasten
Lunches en diners
Ontwerp huisstijl
Websitekosten
Overige verkooplasten

Algemene lasten

Bankkosten
Verzekeringen

50.400200

1.629

t.375
I 1.109

458

110
2.026

334

t2.942 2.470

34
T.341

50
60

r.375 110

320
t.706

118

7.482
3.402

r07

11.109 2.026

26
308

252
206

458 334

-10-
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Ondertekening bestuur voor akkoord



dejong & de jaarrel<ening Overige gegevens

Stichting Marian Kaij, Alkmaar
t3-07-2022

OVERIGE GEGEVENS

I Accountantscontrole

Aangezien de besloten vennootschap valt binnen de door de wet, in artikel 2:396lld 1 BW gestelde grenzen,
is de vennootschap vrijgesteld van accountantscontrole. Om deze reden is aan dejaarrekening geen

controleverklaring toegevoegd.

-t2-


