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Voorwoord
In dit verslag is opgenomen het financieel verslag 2020 van St. Wijzijnéén voor anderen.
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1.

Samenstelverklaring

Stichting Wijzijnéén voor anderen
Postbus 14016
3508 SB UTRECHT

Utrecht, 12-03-2021

Geachte directie,
Hierbij brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden over boekjaar 2020 van uw
onderneming. In dit rapport zijn de balans per 31-12-2020, de winst-en-verliesrekening over
2020 en de toelichting opgenomen. Tezamen vormen zij de jaarrekening 2020.
Opdracht
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting Wijzijnéén voor
anderen te samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door u verstrekte
gegevens.
Werkzaamheden
De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd
bestonden voornamelijk uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het
samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij
het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de
onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd.
Bevestiging
Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld
onder toepassing van de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving. Wij vertrouwen erop dat wij hiermee aan uw opdracht hebben voldaan. Wij
zijn gaarne bereid tot het geven van nadere toelichting.

Hoogachtend,
Easy ZZP B.V.
Dhr. D. Florack, Msc.
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2.

Algemeen

Oprichting vennootschap
Op 21 september 2007 is de Stichting Wijzijnéén voor anderen opgericht.
Doelstelling
Het doel van de stichting is het verbinden en motiveren van mensen.
De stichting tracht dit doel te bereiken door het ondersteunen van projecten en activiteiten
van natuurlijke personen, instellingen, verenigingen en ondernemingen op het gebied van
duurzame ontwikkeling (natuur en milieu, ontwikkelingssamenwerking en mensenrecht) en
cultuur en welzijn (inclusief sport en gezondheid).
Deze ondersteuning vindt plaats door:
Het financieren en geven van financiële steun aan projecten en activiteiten die door het
bestuur passend worden geacht bij de doelstelling.
Het borg staan voor en /of het geven van garanties, dan wel het verstrekken van leningen
aan natuurlijke personen, instellingen, verenigingen en ondernemingen, die projecten en
activiteiten uitvoeren die door het bestuur passend worden geacht bij de doelstelling.
De stichting beoogt niet het maken van winst.
Vermogen
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
• vergoedingen voor door de stichting georganiseerde activiteiten en verrichte
diensten;
• donaties en subsidies; - schenkingen, erfstellingen en legaten;
• alle andere verkrijgingen en baten
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3.

Bestuur

3.1

Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de onderstaande personen:
•
•
•

de heer J.D. Wijdenbosch, voorzitter
mevrouw E.H.M. Offenberg, Penningmeester
mevrouw M. Wingelaar, bestuurslid

E.H.M. Offenberg is vanaf 8-11-2016 aangetreden als penningmeester en heeft deze functie
overgenomen van de heer J.S. Goedhart.
M. Wingelaar is vanaf 30-05-2018 aangetreden als bestuurslid en heeft deze functie
overgenomen van mevrouw D. Toren.

3.2

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang
van zaken in de stichting.
De Raad van Toezicht van de stichting wordt gevormd door de onderstaande personen:
•

•

de heer P.E. van de Water
de heer J.P.M. van Meel
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4.

Jaarrekening

EXPLOITATIE-RESULTAAT 2020
2020

2019

Ontvangsten
Ontvangen donaties

€ 3.606,69

€ 5.442,00

Ontvangsten uit projecten

€ 0,00

€ 0,00

Ontvangen rente

€ 0,00

€ 1,54

Ontvangen dividend uit deelnemingen

€ 0,00

€ 0,00

Buitengewone baten

€ 0,00

€ 99,94

Totale ontvangsten

€ 3.606,69

€ 5.543,48

Kosten beheer en administratie

€ 185,17

€ 185,16

overige kosten

€ 106,48

€ 0,00

Besteed aan doelstelling

€ 5.227,52

€ 5.552,46

Totale kosten/bestedingen

€ 5.519,17

€ 5.737,62

€ -1.912,48

€ -194,14

Toevoeging aan reserves

€ 0,00

€ 0,00

Onttrekking aan reserves

€ 1.912,48

€ 194,14

€ 2.952,00

€ 2.952,00

€ 525,00

€ 525,56

Liquide middelen

€ 5.959,18

€ 7.876,18

Totale activa

€ 9.436,18

€ 11.353,74

€ 9.421,60

€ 11.334,14

€ 14,58

€ 19,60

€ 9.436,18

€ 11.353,74

Bestedingen

Resultaat

BALANS PER 31 DECEMBER
2020
Activa
Financiële vaste activa
Vorderingen en overlopende activa

Passiva
Bestemmingsfonds projecten
Kortlopende schulden
Totale passiva
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5.

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
verslaggevingsregels alsmede opgesteld conform de richtlijnen zoals die zijn uitgevaardigd
door het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving).
De jaarrekening is opgesteld in euro's .
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere
waarderingsgrondslag is vermeld.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk
geachte voorzieningen voor oninbaarheid.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop
zij betrekking hebben.
Resultaat
Het exploitatie-resultaat wordt bepaald door de opbrengsten van donaties te verminderen
met de kosten en andere lasten over het jaar.
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6.

Toelichting op de balans

Toelichting op de balans per 31-12-2020
Activa

2020

2019

€ 2.952,00

€ 2.952,00

Financiële vaste activa
Deelneming Wijzijnéén B.V.

Dit betreft een 4% deelneming in Wijzijnéén B.V. , statutair gevestigd te Utrecht. Deze aandelen zijn op 22 juni 2012 ve

Leningen
leningen ligusa

€ 525,00

€ 525,00

€ 525,00

€ 525,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 5.959,18

€ 7.876,12

€ 11.334,08

€ 11.528,22

€ -1.912,48

€ -194,14

€ 9.421,60

€ 11.334,08

€ 14,58

€ 19,60

leningen
totaal
Vorderingen en overlopende activa
Te ontvangen interest
Liquide middelen
Passiva
Bestemmingsfonds projecten
Bestemmingsfonds projecten
Uit winstverdeling
Stand per 31-12
Kortlopende schulden
Te betalen kosten
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7.

Toelichting het exploitatie resultaat

Toelichting op het exploitatie resultaat
2020

2019

Totaal ontvangsten
Ontvangen donaties

€ 3.606,69

€ 5.442,00

Ontvangsten uit projecten

€ 0,00

€ 0,00

Ontvangen rente

€ 0,00

€ 1,54

Ontvangen dividend uit deelnemingen

€ 0,00

€ 0,00

Buitengewone baten

€ 0,00

€ 99,94

Totale ontvangsten

€ 3.606,69

€ 5.543,48

€ 5.227,52

€ 5.552,46

Ondersteuning projecten - Sponsoring

€ 0,00

€ 0,00

Ondersteuning projecten - Plan Nederland

€ 0,00

€ 0,00

€ 5.227,52

€ 5.552,46

Bankkosten

€ 185,17

€ 185,16

overige kosten

€ 106,48

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 291,65

€ 185,16

Besteed aan doelstelling
Ondersteuning projecten en giften

Totale kosten/bestedingen

Kosten beheer en administratie

uit winstverdeling
Totale kosten/bestedingen

Dit financiële jaarverslag is besproken en akkoord bevonden op ____________________2021.

Utrecht,
Stichting Wijzijnéén voor anderen

J.D. Wijdenbosch
voorzitter

E.H.M. Offenberg,
Penningmeester

____________________

____________________
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