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JAARREKENING 2019 STICHTING WOONGROEP HUIZER-MAATJES 

      

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
     

      

A. BATEN  
2019 

 
2018  

Werkelijk 
 

Begroot 
 

Werkelijk      

  
Donaties ouders  €       5.225,00  

 
 €       4.050,00  

 
 €       2.275,00  

Donaties zonder oormerk   €       5.908,28  
 

 €     25.700,00  
 

 €       5.687,71  

Donaties met oormerk   €   103.972,68  
 

 €          250,00  
 

 €          277,56  

Rente  €              0,87  
 

 €                 -    
 

 €              1,06  

TOTAAL BATEN  €   115.106,83  
 

 €     30.000,00  
 

 €       8.241,33        

      

B. LASTEN  
2019 

 
2018  

Werkelijk 
 

Begroot 
 

Werkelijk 

Kantoor/Bestuur  €          303,50  
 

 €          400,00  
 

 €          298,48  

Advies  €     14.010,73  
 

 €     12.050,00  
 

 €       4.003,56  

Bankkosten  €          130,32  
 

 €          150,00  
 

 €          139,06  

Opstartkosten  €                 -    
 

 €                 -    
 

 €                  -    

PR  €          179,63  
 

 €          500,00  
 

 €          378,41  

Activiteiten  €          173,50  
 

 €       1.000,00  
 

 €          733,06  

Verzekeringen  €          347,16  
 

 €                 -    
 

 €                  -    

Rente  €                 -    
 

 €                 -    
 

 €                  -    

TOTAAL LASTEN  €     15.144,84  
 

 €     14.100,00  
 

 €       5.552,57        

C. SALDO BATEN MINUS LASTEN  €     99.961,99  
 

 €     15.900,00  
 

 €       2.688,76        

D. MUTATIES FONDSEN 
     

Toevoegingen aan fonds huisvesting € 105.772,68 
 

20.000,00 
  

Onttrekkingen aan fonds huisvesting 2.766,13 
    

TOTAAL MUTATIES 103.006,55 
 

20.000,00 
  

      

E. RESULTAAT  -3.044,56 
 

-4.100,00 
 

2.688,76 
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BALANS PER 31 DECEMBER 
     

         

ACTIVA       
 

PASSIVA       
 

2019 
 

2018   
 

2019 
 

2018 

GELDMIDDELEN 
  

  
 

EIGEN VERMOGEN 
  

  

Bank  €        4.367,50  
 

 €    4.306,38  
 

Algemene reserve 
per 31 december 

 €        12.263,90  
 

 €  15.308,46  

Spaartegoed  €    110.902,95  
 

 €  11.002,08  
 

Fonds Huisvesting  €      103.006,55  
  

TOTAAL  €    115.270,45  
 

 €  15.308,46  
 

TOTAAL  €      115.270,45  
 

 €  15.308,46  

 

 

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2019   

 
A. EXPLOITATIEREKENING   

 
BATEN  
1. Donaties ouders  
Er is een hoger bedrag binnengekomen omdat een drietal ouders reeds € 600,- heeft gedoneerd 
voor het fonds huisvesting. Anders was het bedrag iets lager geweest dan begroot.   

 
2. Donaties zonder oormerk 

Giften (per bank)  €         885,00  

Collecte HandicapNL  €         565,10  

Kerstmarkt  €         610,00  

Statiegeldactie AH  €         590,00  

Statiegeldactie Co-op  €         651,10  

Sponsorkliks  €         131,24  

Mollie Payments  €         146,62  

Vriendenloterij  €      1.819,02  

Huizerdag  €         510,20  

TOTAAL  €      5.908,28  

3. Donaties met oormerk 
 

St. MET  €           22,68  

St. Dirk Bos Fonds  €      9.000,00  

St. Evellius  €      3.000,00  

Rabobank  €      9.000,00  

Cornelia Stichting  €      5.000,00  

St. Lakeland Foundation  €      4.000,00  

St. Mr. Roelse Fonds  €    18.400,00  

St. Zonnegloren  €      2.500,00  

W.M. de Hoop Stichting  €    21.000,00  

V.D. Hucht De Beukelaar  €      2.200,00  

Brink Houtman  €      1.000,00  

Reeders Stichting  €      1.000,00  

Konf. Ned. Religieuzen  €      5.000,00  

St. Hulp na Onderzoek  €      1.500,00  

Dr. Vaillantfonds  €    19.000,00  

St. Prot. Steunfonds  €      1.600,00  

St. KCE Fonds  €         750,00  

TOTAAL  €   103.972,68  
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De donaties zonder oormerk zijn voor de Huizer-maatjes in het algemeen en niet voor een 
specifiek doel. Deze zijn lager dan begroot. Daar staat tegenover dat er reeds (veel) meer 
donaties met oormerk, namelijk huisvesting, zijn binnengekomen. Het betreft hier 
daadwerkelijke stortingen van geld. Hiernaast is nog zo'n €75.000,- door fondsen e.d. 
toegezged, dat uitbetaald wordt als de uitgaven daadwerlkelijk gedaan worden. Bij de begroting 
waren wij ervan uitgegaan dat we voor een veel groter gedeelte toezeggingen in plaats van 
stortingen zouden ontvangen.   

  
LASTEN  
1. Kantoor/bestuur  
Deze kosten zijn iets lager, omdat vanaf 2019 de verzekeringen onder een aparte post zijn 
ondergebracht.  
 

2. Advies 
Dit betreft de kosten van de orthopedagoog bij de intake van Huizer-maatjes, de kosten van de 
adviseur domotica en de kosten van de adviseur fondsenwerving.  
  

3. PR en Activiteiten  
De uitgaven zijn beperkt gebleven door inzet van vrijwilligers en gratis verstrekkingen.  
  

4. Verzekeringen  
Het bestuur heeft een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, gezien de 
toegenomen verantwoordelijkheden.  

  
SALDO BATEN MINUS LASTEN  
Dit is veel hoger door de donaties met oormerk.  

  
MUTATIES FONDSEN  
De toevoegingen bestaan uit de donaties van de ouders t.b.v. het fonds huisvesting en de 
donaties met oormerk.  
De onttrekkingen betreffen advieskosten specifiek voor de huisvesting.  

  
RESULTAAT  
Het resultaat is, zoals verwacht, negatief. Dit bedrag (€ 3.044,56) komt ten laste van de 
algemene reserve.  
 

 
B. BALANS  
De geldmiddelen zijn met bijna € 100.000,- toegenomen. Het grootste deel staat op een 
spaarrekening, om nog enige rente-inkomsten te ontvangen. De middelen worden niet belegd, 
maar liquide gehouden, omdat we geen risico's willen lopen en verwachten dat we het meeste 
geld de komende jaren zullen investeren in de nieuwbouw. Dan zal het eigen vermogen, dat in 
2019 fors is toegenomen, weer aanzienlijk dalen.  
  

  
C. PROGNOSE  
De komende jaren zullen in het teken staan van het realiseren van de nieuwbouw. Op dit 
moment ramen wij de investeringskosten op rond € 3 ton. Eind december 2019 was er zo'n € 2 
ton gedoneerd en/of toegezegd door ouders en fondsen e.d. Voor 2020 en 2021 is dus de 
opdracht voor € 1 ton aanvullende financiering te zoeken. Indien dat niet lukt, dan zullen wij de 
omvang van de investeringen dienen terug te brengen. Vooralsnog vertrouwen wij er echter op 
dat dat niet nodig is en dat het ons lukt in 2020 en 2021 voldoende aanvullende middelen te 
verkrijgen.  
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Aan: Het bestuur van Stichting Woongroep Huizer-maatjes 

 

Wij, de leden van de kascommissie, hebben de jaarrekening van de Stichting Woongroep Huizer-

maatjes te Huizen over 2019 beoordeeld. 

 

Deze jaarrekening bestaat uit: 

• balans per 31 december 2019;  

• staat van baten en lasten over 2019; en 

• toelichting op de financiële jaarcijfers 2019. 

• onderliggende documenten 
 

 

Onze conclusie: 

Wij hebben bij onze controle geen onregelmatigheden gevonden en wij hebben geen reden om te 

veronderstellen dat de jaarrekening geen getrouw beeld.geeft van de grootte en de samenstelling 

van het vermogen van de Stichting  Woongroep Huizer-maatjes per 31 december 2019 

 
 
Amsterdam, 6 juni 2020, 
 
 
Ruud Schildmeijer        Frans Botman 

 
 


