
Jaarrekening 2021 Stichting Vrienden van Zuidwester 

Balans per 31 december 2021 

 

Activa      

Saldo ING rekening   € 16.984,81 

Saldo spaarrekening ING  €         27.113,25 

Saldo RABO rekening   €           8.740,90 

     --------------------- 

Totaal     €          52.838,96  

      =========== 

Passiva 

Algemene reserve 

Eigen vermogen per 1 januari 2021 €        55.556,88 

Resultaat kalenderjaar 2021  €         -2.717,92 

     --------------------- 

Eigen vermogen per 31 december €         52.838,96  

      =========== 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Overzicht baten en lasten kalenderjaar 2021 

BATEN: 

Inkomsten Fondsenwerving    €     25.700,60 

Giften/ donaties     €       5.612,47 

Vriendenloterij      €       1.122,90 

Rente spaarrekening ING    €           00,00 

Vriendendagen     €       1.500,00 

       ------------------- 

Totaal       €      33.935,97 

       ========== 

 

LASTEN: 

Bankkosten      €            283,64 

Communicatie      €            300,00  

Vriendendagen     €         5.135,44 

Webhosting      €            122,35 

Workshops      €         3.386.58  

Wensen      €       13.458.55 

Muziek op Reis     €       10.814,25 

Vakantievertier     € 3.071,00 

Onvoorzien      €             82,08 

       -------------------- 

subtotaal       €      36.653,89 

resultaat kalenderjaar  2021              €       -2.717,92 

       --------------------- 

Totaal        €      33.935,97 

        =========== 

 

 

 

 



Toelichting op het overzicht van baten en lasten 

De stichting verkrijgt haar inkomsten hoofdzakelijk uit fondsenwerving (sponsoring), uit 

(eenmalige) giften en bijdragen van donateurs.  

Daarnaast wordt door een aantal cliëntvertegenwoordigers, die de stichting als begunstigde 

heeft aangewezen, meegespeeld in de Vriendenloterij. 

Wat betreft de fondsen die de stichting hebben ondersteund, alsmede de door die steun 

vervulde wensen, wordt verwezen naar het jaarverslag 2021. Overigens willen niet alle 

fondsen bij name worden genoemd. 

De stichting biedt aan woon- en dagbestedingsgroepen de mogelijkheid een Vriendendag 

aan te vragen. Jaarlijks worden 24 van deze dagen toegekend. Voor die dagen wordt van de 

door de groep gemaakte kosten maximaal € 500,00 vergoed. Door de Coronacrisis is de 

invulling van veel toegekende Vriendendagen verschoven naar 2022.  

Ook in 2021 heeft de stichting weer workshops alsmede het project Muziek op Reis 

georganiseerd, waarop de woon- en dagbestedingsgroepen konden inschrijven. Ook hier 

speelde de Coronacrisis de Vrienden parten. Een aantal geplande workshops zijn hierdoor 

niet doorgegaan. Andere zijn, net als optredens bij het project Muziek op reis” in aangepaste 

vorm uitgevoerd. Zie voor een verdere toelichting het jaarverslag.   

De batenposten “Vriendendagen” betreft geoormerkte bijdragen van 

cliëntvertegenwoordigers voor deze doelen. 

De werkgroep communicatie heeft kosten gemaakt voor de website en voor een 

abonnement bij een bureau dat een database heeft van stichtingen/ fondsen waarop een 

beroep kan worden gedaan voor financiële ondersteuning.   

 


