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Jaarrekening 2021

Stichting ANDERS Amstelland te Amstelveen

1. Algemeen

1. Statutaire gegevens

Statutaire naam Stichting ANDERS Amstelland

Kantoorhoudende te Amstelveen

Oprichtingsdatum: 22 oktober 2020

Doelstelling: verbinden van lokale ondernemers om producten / diensten aan te bieden

aan lokale noden van kwetsbare mensen.  Inkomsten worden verkregen

uit donaties van bedrijven en particuleren, subsidies, legaten en overige

opbrengsten uit acties of sponsoring.

Inschrijvingsnummer KvK 80679242

2. Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur van de stichting gevormd door:

Voorzitter: mevrouw M.G. Zandbergen

Secretaris: de heer A. Stieva

Penningmeester: de heer J.T. Bocxe

3. Management

Het operationeel management werd gedurende het verslagjaar uitgevoerd door 

Coördinatie Koen Persoon

Projectleiding Bert Hoving

4. Fiscaal

De stichting is vrijgesteld voor de omzetbelasting.

De stichting is vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting, er wordt geen winst beoogd.

De stichting beschikt over een ANBI vergunning, nummer 861760177

5. Verslagperiode

Het eerste boekjaar betreft de periode van oprichtingsdatum t/m 31 december 2021.
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Jaarrekening 2021

Stichting ANDERS Amstelland te Amstelveen

2. Balans per 31 december 2021

€ € € €

Vorderingen

Debiteuren -                    -                   

Vorderingen verbonden stichtingen -                    -                   

Overlopende activa 3.750           -                   

3.750           -                   

Liquide middelen 15.303         -                   

TOTAAL ACTIVA 19.053         -                   

Eigen vermogen

Algemene reserve 116              -                   

Continuïteitsreserves 9.000           -                   

9.116           -                   

Kortlopende schulden

Crediteuren -                    -                   

Schulden aan verbonden stichtingen -                    -                   

Belastingen en premies sociale verzekeringen 1.591           -                   

Overlopende passiva 8.346           -                   

9.937           -                   

TOTAAL PASSIVA 19.053         -                   

31-12-2021 31-12-2020
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3. Staat van baten en lasten over 2021

2021 2020

€ € € €

Baten

Partnerbijdragen -                    -                   

Donaties -                    -                   

Fondsen 3.750           -                   

Subsidies 18.700         -                   

Overige baten -                    -                   

Som van de geworven baten 22.450         -                   

Lasten t.b.v. doelstelling

Personeelslasten Bruto lonen 11.053         -                   

Sociale lasten 2.229           -                   

Inhuur -                    -                   

Overige personeelslasten 552              -                   

13.834         -                   

Uitgaven ten behoeve van fondswerving -                    -                   

Promotionele kosten 650              

Landelijke bijdrage 7.500           

21.984         -                   

Algemene beheerslasten

Huisvestingslasten -                    -                   

Autokosten -                    -                   

PR en overige promotionele uitgaven -                    -                   

Kantoor- en algemene lasten 807              -                   

Afschrijvingskosten -                    -                   

807              -                   

Rente- en bankkosten 158              -                   

Som van de lasten 22.949         -                   

Exploitatieresultaat -499             -                   

Bestemming saldo baten en lasten

Continuïteitsreserve -615             

Bestemmingsreserve -                    

-615             -                   

Mutatie algemene reserve 116              

-499             -                   
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4. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

4.1 Activiteiten

De activiteiten van Stichting ANDERS Amstelland bestaan uit verbinden van lokale ondernemers om producten 

diensten aan te bieden aan lokale noden van kwetsbare mensen.  

4.2 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële 

verslaggeving. Daarbij past de stichting de Richtlijnen voor Jaarverslaggeving voor kleine 

rechtspersonen C1 - Kleine organisaties zonder winststreven.

Schattingen

Bij toepassing van grondslagen en regels voor opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van de 

stichting zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening 

opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW bedoelde inzicht  

noodzakelijk is, is  de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen 

opgenomen bij de  toelichting op  de desbetreffende jaarrekeningposten.

4.3 Grondslagen voor de waardering

De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld in de toelichtingen.

4.4 Grondslagen voor de resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inacht-

neming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van

historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord

als deze gerealiseerd zijn.

De afschrijvingen op materiële vaste activa zijn berekend door middel van een vast percentage van de 

aanschafwaarde op basis van de verwachte economische levensduur.

Overige baten en lasten betreffen voornamelijk incidentele baten en lasten die volgens de richtlijnen voor 

de  jaarverslaggeving niet als buitengewoon worden aangemerkt. Boekwinsten en -verliezen uit 

incidentele verkoop  van materiële vaste activa zijn ook hieronder begrepen.
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Stichting ANDERS Amstelland te Amstelveen

5. Toelichtingen

Eigen vermogen

Het verloop van de reserves over het verslagjaar is als volgt te specificeren

Stand per

Storting dotatie onttrokken 31-12-2021

Algemene reserve -                    116              -                   116              

Continuïteitsreserve

Amstelland 9.615           615              9.000           

9.615           -                    615              9.000           

De continuïteitsreserve wordt aangehouden om een buffer te realiseren zodat ook in tijden van mindere

inkomsten het werk van de stichting door kan gaan. Het bestuur streeft er naar om minimaal 75% van de 

exploitatiekosten als reserve aan te kunnen houden.

De storting is verkregen vanuit AndersNL in januari 2021

Baten 2021 2020

€ € € €

Partnerbijdragen

regio Amstelveen -                    -                   

-                   

Donaties

regio Amstelveen -                    -                   

Fondsen

regio Amstelveen 3.750           -                   

Subsidies

regio Amstelveen 18.700         -                   

Overige opbrengsten

Evenementen -                    -                   

Vier je verjaardag Anders -                    -                   

Overig -                    -                   

-                    -                   

Totaal 22.450         -                   
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Exploitatieverhoudingen

Baten 100%

Lasten voor doelstelling 98%

Algemene beheerslasten 4%

Personeel

Aantal dienstverbanden in fulltime equivalenten (vanaf 1-3-2021) 0,5                

Landelijke bijdrage

Dit betreft de overeengekomen bijdrage aan de Landelijke stichting voor de kosten van het landelijke werk.

Gebeurtenissen na balansdatum

In februari 2020 werd Nederland net als de andere landen in de wereld getroffen door het Covid'19 virus.

Dit heeft op de inkomstenstroom van de stichting effect gehad. Zo werden minder donaties ontvangen.

Ook konden geplande evenementen voor fondswerving niet doorgaan.

Het bestuur is nadrukkelijk gericht op nieuwe manieren van fondswerving. Daarnaast is de hand op de 

uitgaven gehouden. Het bestuur heeft vertrouwen dat de continuïteit van de activiteiten niet bedreigd 

wordt.

Statutaire regeling omtrent resultaatbestemming

Volgens statutaire bepalingen kan het bestuur het exploitatiesaldo bestemmen.
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Stichting ANDERS Amstelland te Amstelveen

Ondertekening jaarrekening

Opmaak jaarrekening d.d. 6 juli 2022

Vastgesteld door bestuur d.d.

Ondertekening bestuur

mevrouw M.G. Zandbergen de heer A. Stieva

de heer J.T. Bocxe
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