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1. ACCOUNTANTSRAPPORT



VISSER&VISSER
ACCOUNTANTS

Aan het bestuur van

Stichting Present Barendrecht
Postbus 44
2990 AA BARENDRECHT

Barendrecht, 27 mei 2022

Ref. : CKV/44730

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij rapport uit inzake het samenstellen van de jaarrekening over 2021 van
Stichting Present Barendrecht te Barendrecht.

1. 1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Present Barendrecht te Barendrecht is door ons samengesteld op basis van
de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat
van baten en fasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere
een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiele verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grand van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in
overeenstemming met de in Nederland geldende RJK-Richtlijn C2 Kleine Fondsenwervende Organisatie..
Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiele
verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Ats slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van
Stichting Present Barendrecht.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.
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1.2 ALGEMEEN

Activiteiten

De doelstelling van Stichting Present Barendrecht is een brug te slaan tussen mensen die willen geven en
mensen die daarmee geholpen kunnen warden en daarmee het verrichten van alle verdere handelingen,
die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur

Het bestuur bestaat per 31 december 2021 uit:

- Pietermella M. Teunissen - Nijsse, voorzitter;
- Willem Victor Hans van Helden, penningsmeester;
- Maaike Wilhelmina Visser - de Jong, secretaris;
- Jorina Adriana van der Graaf - Voskamp, bestuurslid.

Installing van Algemeen Nut

Stichting Present Barendrecht valt onder de Algemeen Nut Beogende Instellingen zoals bedoeld in artikel
5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. De Inspecteur van de Belastingdienst heeft derhalve een
ANBI verklaring afgegeven. Dit betekent dat giften van particulieren aftrekbaar zijn voor de
inkomstenbelasting.

Vennootschaps- en omzetbelasting

Gegeven haar activiteiten wordt Stichting Present Barendrecht in beginsel niet als ondernemer
aangemerkt voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting.

Beleggingsbeleid

Het strategische beleggingsbeleid van Stichting Present Barendrecht is gericht op het vermijden van
risico's. De overtollige liquide middelen warden aangehouden op laagrentende bank en spaarrekeningen.
Stichting Present Barendrecht doet geen risicovolle beleggingen in aandelen en obligaties.



1.3 RESULTATEN
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Bespreking van de resultaten

2021

 

2020

 

Mutatie
%

Baten
Kosten beheer en administratie

Projectkosten algemeen
PR-kosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

Totaal van som der lasten

Saldo voor financiele baten en lasten
Saldo financiele baten en lasten

53.820
35. 146

3.099
1.286
1.445
7. 518

48.494

62. 972
49. 422

2.817
2.610
2.408
4.875

62. 132

5.326
-283

840
-254

-9. 152
-14.276

282
-1.324

-963
2.643

-14,5
-28,9
10,0

-50,7
-40,0
54,2

-13.638 -22,0

4.486
-29

534,0
-11,4

Saldo van baten en fasten 5.043 586 4.457 760,6



Resultaatanalyse

Resultaatverho end

Lagere kosten beheer en administratie
Lagere pr-kosten
Lagere kantoorkosten

Resultaatverla end

Lagere baten
Hogere projectkosten algemeen
Hogere algemene kosten
Lagere saldo financiele baten en lasten

Stijging van het resultaat
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2021

14.276
1.324

963

16.563

9. 152
282

2.643
29

12. 106

4.457
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1.4 FINANCIELE POSITIE

Ter verkrijging van een inzicht in de financiele positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit dejaarrekening. Wij geven hierna een opstelling
van de balans per 31 december 2021 in verkort:e vorm.

Financiele structuur

31-12-2021

  %
31-12-2020

  %
Activa

Materiele vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen

1

700
101.400

102. 101

0,7
99,3

100,0

1

1. 198
96. 716

97. 915

1,2
98,8

100,0

Passiva

Reserve en fondsen

Kortlopende schulden
97.465

4. 636

102. 101

95,5
4,5

100,0

92.422
5.493

94,4
5,6

97.915 100,0
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Analyse van de financiele positie

31-12-2021

 

31-12-2020

 

0 korte term i" n besch ikbaa r

Vorderingen
Liquide middelen

Kortlopende schulden

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal

Vastaelead op lanae termiin

Materiete vaste activa

Gefinanderd met op lange termijn beschikbare middelen

700
101.400

102. 100
-4. 636

97. 464

1

97. 465

1. 198
96.716

97.914
-5.493

92.421

1

92.422

Financierin

Reserve en fondsen

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Visser & Visser Accountants B.V

was getekend

97. 465 92.422

M. C. Ruit AA



2. BESTUURSVERSLAG



2. Bestuursverslag

Oprichting
Stichting Present Barendrecht is opgericht d.d. 15 mei 2008 en is statutair gevestigd te Barendrecht.

Doelstelling
De doelstelling van Stichting Present Barendrecht is:

. een brug te slaan tussen mensen die willen geven en mensen die daarmee geholpen
kunnen warden

. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden ofdaartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Instelling van algemeen nut

Stichting Present Barendrecht valt onder de Algemeen Nut Beogende Instellingen zoals bedoeld in het
vierde lid van artikel 24 van de successiewet. De Inspecteur van de Belastingdienst heeft derhalve een
ANBI verklaring afgegeven. Dit betekent dat giften van particulieren aftrekbaar zijn voor de
inkomstenbelasting.

VPB en BTW

Gegeven haar activiteiten wordt Stichting Present Barendrecht in beginsel niet als ondernemer
aangemerkt voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting.

Beleggingsbeleid

Het strategische beleggingsbeleid van Stichting Present Barendrecht is gericht op het vermijden van
risico's. De overtollige liquide middelen warden aangehouden op laagrentende bank- en
spaarrekeningen. Stichting Present Barendrecht doet geen risicovolle beleggingen in aandelen en
obligaties.

Samenstellingsverklaring

De samenstellingsverklaring is afgegeven door Visser & Visser Accountants BV. Dit verslag maakt
onderdeel uit van het accountantsrapport.

Verslag van het bestuur

Met bestuur van Stichting Present Barendrecht is formeel verantwoordelijk voor de stichting. Er is geen
ander toezichthoudend orgaan.

Bevoegdheden, vergaderingen, samenstelling en besluitvorming van het bestuur zijn statutair
vastgelegd, evenals de vaststelling van de jaarstukken. Bestuursleden zijn veelal lid van verschillende
kerken in Barendrecht, maar treden niet op ats vertegenwoordiger of belangenbehartiger van hun
kerkelijke gemeente. De functies van bestuursleden en hun specifieke verantwoordelijkheden zijn
beschreven in hoofdstuk 3. 2 (Inrichting organisatie) van het Handboek van Stichting Present Nederland.
Stichting Present Barendrecht kent de volgende functies: bestuursvoorzitter, secretaris,
penningmeester en twee algemeen bestuursleden.



Doelrealisatie

Aanpak
Het aanbod van vrljwilligers staat centraal

Stichting Present Barendrecht werkt volgens de formule van Stichting Present Nederland en begint bij
het potentieel van mensen die diensten te bieden hebben. De vrijwilligers zijn de doelgroep. Present wil
mensen bewust maken van wat ze aan talenten ontvangen hebben en moedigt hen aan om daar
vervolgens van te delen. Op basis van het aanbod van mogelijkheden en tijd, wordt lokaal een passend
project gezocht. Deze werkwijze voorkomt dat mensen zich vanuit een claim of vanuit plichtsgevoel
inzetten.

Inzet regelen via maatschappelijke organisaties

Het aanbod van groepen wordt ingebed in bestaande hulpverleningstrajecten van maatschappelijke
organisaties. Deze inbedding geeft op twee manieren duidelijkheid.

. Present is zelf geen hulpverlenende instantie en heeft geen aspiratie om dit te willen worden.

. Present biedt handen aan bij maatschappelijke organisaties van alle gezindten.

Mensen die hutp nodig hebben kunnen zelfgeen hulp bij Present aanvragen. De indicatie, wie hulp wel
ofniet nodig heeft, is de verantwoordelijkheid van de maatschappelijke organisatie. Het spreekt vanzelf
dat in de voorbereiding van de projectdag Stichting Present, een contactpersoon van de groep en een
begeleider vanuit de maatschappelijke organisatie nauw samenwerken. Deze samenwerking biedt
groepen een garantie dat de hulp goed terechtkomt. Uiteraard wordt hierbij bijzondere aandacht besteed
aan de privacy van hulpontvangers, zowel vanuit het wettelijk kader als vanuit onze eigen zorgvuldigheid
prlnclpes.

Werken met een structurele opzet en professionele aanpak

Present wil op een structurele manier groepen inzetten die incidenteel beschikbaar zijn. Maandelijks of
wekelijks warden groepen ingezet, maar elke keer wisselt de samenstelling van de groepen. Voor de
organisatie betekent dit dat elke groep opnieuw begeleid moet warden. Present doet dit met
professionele kaders. Deze kaders warden gekenmerkt door twee begrippen: kwaliteit en continufteit.
De kwaliteit komt tot uitdrukking in de professionele aansturing en begeleiding van de groepen. Present
vindt het belangrijk dat groepen vrijwilligers goed toegerust en gemotiveerd aan het werk gaan. Dit is
belangrijk voor de vrijwilligers, maar ook voor de mensen die geholpen warden. Zij zijn veelal kwetsbaar
en/of door het leven beschadigd.

Met continu'i'teit doelen we op het waarborgen van een structurele stroom van groepen.
Randvoorwaarde voor deze continufteit is het waarborgen van de netwerken die nodig zijn.
Aandacht wordt besteed aan het onderhouden en uitbreiden van het netwerk van kerken en andere

organisaties voor het aanbod van groepen en van maatschappelijke organisaties als het gaat om de
vraag naar hulp. Een tweede randvoorwaarde om de continuTteit te waarborgen vormen de intentie en
het vermogen om te innoveren. Nieuwe concepten voor klusprojecten warden ontwikkeld om groepen
te prikkelen, waardoor ze blijvend hart en handen aan kunnen bieden.

Inzet van lokale initiatiefnemers

Wij vinden het belangrijk dat de formule lokaal gedragen wordt. Present is een netwerkbeweging die
staat of valt met relaties. In 2021 zijn wij doorgegaan met de verankering van Present binnen de
Barendrechtse samenleving ook al was dat door de voortdurende Corona crisis erg lastig: contacten
bleven sterk beperkt, wat uiteraard ook zijn consequenties had voor contacten met overheid, kerken en
maatschappelijke organisaties. De rol van de ambassadeurs van Stichting Present Barendrecht (alien
actief in het maatschappelijke veld van Barendrecht) blijft hierbij van grote waarde.
Tevens maken wij deel uit van de Duurzaamheidskring Barendrecht, dit is een netwerk van
Barendrechtse ondernemers waarin maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staat.
Tenslotte was er volop samenwerking tussen Present Barendrecht en het vanuit de landelijke Present
organisatie geTnitieerde project Samen Ouder warden.



Resultaat
Wij verwijzen graag naar ons maatschappelijk verslag over 2021 waar meer in detail onze activiteiten
warden veranhwoord. Het jaar 2021 stand voor Stichting Present Barendrecht stond in het teken van
afscheid en een nieuw begin. Helaas stond ook 2021 in het teken van wat allemaal niet kon: de corona-
epidemic zorgde ervoor dat wij nog altijd niet met groepen vrijwilligers aan de slag konden. Ook dit jaar
vonden wij manieren om deze vrijwillige energie te benutten. Doordat er geen mogelijkheid was grotere
projecten te organiseren bleven onze inkomsten op een lager niveau. Doordat wij ook in staat waren de
kosten te beperken was het effect beperkt. Onze reserve was toereikend om deze tegenslag op te
vangen. Door een in 2021 ontvangen subsidie voor activiteiten in 2022 is het resultaat enigszins
geflatteerd.

Risico's en onzekerheden

Voor Present zijn de voornaamste risico's continufteit in de financieie inkomsten en continufteit in
voldoende coordinatie. Beide waren ook in 2021 onderwerpen waarmee het bestuur zich intensief heeft
bezig gehouden. De financiele inkomsten zijn gelukkig met de jaren steeds beter geborgd door een
aantal instanties en personen die Present structureel ondersteunen, niet in de laatste plaats de
Gemeente Barendrecht. Door de beperkingen als gevolg van de Coronacrisis konden grootschalige
projecten nauwelijks doorgang vinden, hetgeen invloed had op de inkomsten. Naast een betaalde
coordinator was een vast team van ondersteunende vrijwilligers essentieel voor de voortgang van onze
activiteiten. Ook aan de bestuurlijke kant is er sprake van krapte: wij moeten moeite doen om ons team
van bestuursleden en ambassadeurs op peil te houden.
De gebruikelijke aansprakelijkheidsrisico's alswel andere financiele risico's als arbeidsongeschiktheid
zijn afgedekt met passende verzekeringen. Deze onderwerpen staan regelmatig op de
bestuursagenda.

Financiele uitgangspunten samenvoegen met beleggingsvisie

In de reguliere bestuursvergaderingen is aandacht voor baten en lasten. Hiervoor wordt elke
vergadering de lijst doorgenomen en de stand van zaken in financiele toezeggingen en ontvangen
gelden als wel eenmalige of structurele uitgaven groter dan   500, 00 besproken.

Bestuursleden

Het bestuur bestaat per 31 december 2021 uit:

Mevr. Petra M. Teunissen - Nijsse
Bestuursvoorzitter Stichting Present Barendrecht
Eigenaar in Orde Tekst & Advies te Barendrecht

Mw. Marian W. Visser

Secretaris Stichting Present Barendrecht

Dhr. Wim V. H. van Helden
Penningmeester Stichting Present Barendrecht

Mevr. Rolinka A. van der Graaff- Voskamp
Algemeen bestuurslid Stichting Present Barendrecht
Lactatiekundige CJG Rijnmond en Capelle ad Ussel

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. Het rooster van aftreden is statutair
vastgelegd.

Vergaderingen

Het bestuur vergadert eenmaal in de zes tot acht weken in aanwezigheid van de coordinator.

De beleidscyclus is leidend voor de bestuursagenda. Voor elke vergadering wordt een agenda met
stukken verspreid en van elke vergadering wordt een verslag gemaakt door een notulist die geen
bestuurslid is en niet zelf aan de vergadering deelneemt.



Primaire taken van het bestuur zijn:
. Controle op de voortgang en kwaliteit van het werk;
. Toezicht op de ontwikkeling van bestaand team (betaald/vrijwillig);
. Controle op de financien (baten/lasten);
. Toetsen van nieuwe initiatieven of deze passend zijn binnen de strategische doelstellingen van

Present;

. Aanjager voor uitbreiding van samenwerkingspartners in Barendrecht;

. Klankbord zijn en meedenkend in het te voeren beleid voor de coordinator.

Het bestuur is verheugd dat Present Barendrecht een stabiele organisatie is. Stichting Present
functioneert tevens als aanjager binnen de kerken om deze te stimuleren om meer aanwezig te zijn in
de Barendrechtse samenleving. Het is prachtig om te constateren dat Present hier haar "brugfunctie"
goed kan vervullen, zodat partijen en vrijwilligers elkaar beter kunnen vinden. Het bestuur is blij met de
rol die Stichting Present in de Barendrechtse samenleving vervult, en dat dit wordt onderstreept door
de intensieve samenwerking met de gemeente Barendrecht, sociale wijkteams, maatschappelijke
organisaties en het zakelijke partnernetwerk.

Toekomstparagraaf

In 2018 is de basis gelegd voor een beleidsplan voor dejaren 2018-2022. Perjaar wordt het beleidsplan
aan de actualiteit getoetst en waar nodig bijgesteld. Door de bijzondere omstandigheden in 2020, die
helaas ook in 2021 nog voortduren, zijn het voorziene jaarplan en de uitvoering ervan, aangepast aan
de omstandigheden. Op dit moment wordt een nieuw meerjarenplan voorbereid.

Activiteiten en toezicht

Toezicht op een goed beheer wordt uitgeoefend door hetjaarplan, de personeelsformatie, de financien
en de fondswerving te bespreken aan de hand van voortgangsverslagen op de bestuursvergaderingen.
Naast de subsidie van de gemeente Barendrecht is het bestuur blij met de continuTteit van de bijdragen
van de zakelijke partners, kerken en particulieren.

Present wil een goede werkgever zijn als het gaat om de inhoud van het werk, de persoonlijke
ontwikkeling en de beloning. Met bestuur onderhoudt het contact met de landelijke Stichting Present
door het bezoeken van de Presentdagen en deelname aan de Presentraad van Stichting Present
Nederland.

Namens het bestuur van Stichting Present Barendrecht

Mevr. P. M. Teunissen - Nijsse
Bestuursvoorzitter

Mw. M.W. Visser
Secretaris



3. 3AARREKENING



3.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021

Stichting Present Barendrecht
Barendrecht

ACTIVA

31 december 2021

   
31 december 2020

   
VASTE ACTIVA

Materiele vaste activa
Ven/oermiddelen

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
Overlopende activa

Liquide middelen

2

3

700

101.400

1. 198

96. 716

102. 101 97. 915

14
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31 december 2021

   
31 december 2020

   
PASSIVA

Reserve en fondsen
Continuiteitsreserve
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfonds
Overige reserve

Kortlopende schulden
Loonheffing
Pensioenen
Overige schulden en overlopende
passiva

4

5

6

7

40.000
4.043
4.000

49. 422

1.073

3.563

97. 465

40.000
8.285

44. 137

711
341

4. 441

92.422

4.636 5.493

102. 101 97. 915

15
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3.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

2021 2020

Baten 9
Baten van subsidies van overheden 10
Baten van kerken 11
Baten van particulieren 12
Baten van bedrijfsleven 13
Baten van fondsen 14
NOW2 bijdrage 15
Overige baten 16

25.400
6. 695
1.850
6. 122

10. 901

2.852

53.820

23.705
7. 527
2. 030
9.563

11.400
3. 298
5.449

62.972

Lasten
Kosten beheer en administratie

Projectkosten algemeen
PR-kosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

Totaal van som der lasten

17
18
19
20
21

35. 146
3.099
1. 286
1.445
7. 518

49.422
2.817
2. 610
2.408
4. 875

48.494 62. 132

Saldo voor financiele baten en
lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten 22

5.326

-283

840

-254

Saldo van baten en lasten 5. 043 586

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserve Veranderdag
Bestemmingsreserve Sociaal Tuinieren
BestemmingsfondsOpruimgezelschap
Overige reserve

500
-4. 742
4. 000
5.285

5. 043

500
6.285

-6. 199

586

16
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3. 3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021

2021

Totaal van kasstroom uit operatio-
nele activiteiten
Bedrijfsresultaat

Verandering in werkkapitaal
Mutatie vorderingen
Toename (afname) van overige schul-
den

Totaal van kasstroom uit bedrijfs-
operaties

Betaalde interest

Totaal van kasstroom uit operatio-
nele activiteiten

Totaal van toename (afname) van
geldmiddelen

22

2020

   
498

-857

5.326

2.548

-866

-359

4.967

-283

4.684

4.684

840

1.682

2. 522

-254

2.268

2. 268

Verloop van toename (afname) van geldmiddelen
Geldmiddelen aan het begin van de periode
Toename (afname) van geldmiddelen

Geldmiddelen aan het einde van de periode

96. 716
4.684

101. 400

94.448
2. 268

96. 716

17
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3.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vesti in sadres en inschri'fnummer handelsre ister

Stichting Present Barendrecht is feitetijk en statutair gevestigd op Postbus 44, 2990 AA te Barendrecht en
is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 24436072.

Algemene toelichting

Fta halan ri'lccf-o ar+h/ifroiton \/an Hp rorht-c ercnnn

De activiteiten van Stichting Present Barendrecht bestaan voornamelijk uit het faciliteren en begeleiden
van vrijwilligers bij het doen van vrijwilligerswerk.

Informatieverschaffin over continu'fteit

In 2020 en 2021 is de wereldwijde economic getroffen door COVID-19. De overheidsmaatregelen die
zijn genomen ter beheersing van het virus, zoals de intelligente lockdowns, hebben voor veel
ondernemingen tot een (sterke) omzetdaling geleid en een druk op de winstgevendheid en de
liquiditeit. Zoals uit de jaarrekening blijkt, heeft COVID-19 ook voor onze stichting geresulteerd in een
sterke omzetdaling.

Ondanks de negatieve ontwikkeling in cijfers, die zou kunnen wijzen op enige continurteitsonzekerheid, is
geen sprake van een ernstige onzekerheid omtrent de continufteit. Wij beschikken over voldoende
liquiditeit om een eventuele terugval van inkomsten op te vangen. Wij hebben daarnaast in 2020 een
beroep gedaan op de NOW-regeling.

Het is uiteraard niet uit te sluiten dat zich in de toekomst mogelijk nieuwe ontwikketingen voordoen, maar
uitgaande van een gelijkblijvende situatie en ontwikkeling omtrent COVID-19, bestaat er (ook op de
langere termijn) geen bedreiging van de continu'iteit van onze stichting.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden o basis waan/an de 'aarrekenin is o esteld

De geformuleerde grondstagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel. De grondslagen zijn ten
opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd.

De jaarrekening is opgesteld op basis van een stelsel van bepaling van vermogen en resultaat, hetwelk is
gebaseerd op verkrijgingsprijzen.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving C2 Kleine
Fondsenwervende Organisatie. Aangezien de stichting de begroting niet ziet als belangrijk stuurmiddel is
om die reden de begroting niet opgenomen in de staat van baten en lasten.

Activa en verplichtingen warden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
ver/aardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
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Grondslagen

Materiele vaste activa

Overige materiele vaste activa warden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderin en

Vorderingen warden gewaardeerd op de nominale waarde rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.
Voorzieningen wegens oninbaarheid warden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Li uide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlo ende schulden

Kortlopende schulden warden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reele waarde. Kortlopende
schulden warden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.

De be alin van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.

Subsidiebaten

In 2020 hebben wij een beroep gedaan op de NOW-regeling, een tegemoetkoming vanuit de
Nederlandse overheid in de loonkosten als gevolg van COVID-19. In de jaarrekening 2020 is in
totaal uit dien hoofde een bate verantwoord van   3.298. Deze tegemoetkoming is verwerkt in de
periode waarin de gesubsidieerde bestedingen (loonkosten) zich hebben voorgedaan. De
tegemoetkoming is verantwoord onder de baten.

Pensioenlasten

De pensioenregelingen van alle medewerkers is ondergebracht bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn op basis
van het standaard pensioenreglement van Pensioenfonds Zorg & Welzijn (middelloonregeling). Het
betreft een toegezegde bijdrageregeling volgens RJ 271 aangezien Stichting Present Barendrecht is
aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds en er geen verplichting bestaat tot het voldoen van
aanvullende bijdragen, niet zijnde een verhoging van toekomstige premies als er sprake is van een tekort
bij PGGM. De premienota's van Pensioenfonds Zorg & Welzijn warden onder de pensioenlasten verwerkt
en het nog niet betaalde deel van de premienota's onder de kortlopende schulden.

Financiele baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten
en kosten met betrekking tot vorderingen en schulden
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Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.
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3.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

Vaste activa

1 Materiele vaste activa

Stand er 1 'anuari 2021

Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs

Boekwaarde per 1 jan ua ri 2021

Mutaties

Saldo mutaties

Stand er 31 december 2021

Verkrijgings- of vervaardigings-
prijs

Boekwaarde per
31 december 2021

Vervoer-
middelen

 

Vlottende activa

Vorderingen

2 Overlo ende activa

Nog te ontvangen bijdrage bedrijven
Verzekeringen

31-12-2021 31-12-2020

   
700

700

1. 198

1. 198
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3 Liquide middelen

Rabobank Spaarrekening
Rabobank Betaalrekening

31-12-2021

 

90. 000
11.400

101.400

31-12-2020

 

92.500
4.216

96. 716

4 Reserve en fondsen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Stand per 1 jan ua ri 2021
Mutatie uit resultaatverdeling

Stand per 31 december 2021

Continufteits-
reserve

 

40.000

40. 000

Bestem-

mingsreser-
ves

 

8. 285
-4. 242

4.043

Bestem-
mingsfonds

4.000

4. 000

Overige
reserve

 

44. 137
5.285

49.422

Totaal

 

92.422
5. 043

97. 465

5 Continuiteitsreserve

Stand per 1 jan ua ri
Mutaties

Stand per 31 december

2021

 

40. 000

40.000

2020

 

40.000

40.000

Ten behoeve van de continufteit van de stichting heeft het bestuur besloten om een continu'fteitsreserve
aan te houden.

In 2018 is besloten de continuTteitsreserve vast te stellen op   40. 000.

6 Bestemmin sreserves

Bestemmingsreserve Veranderdag
Bestemmingsreserve Sociaal Tuinieren

31-12-2021 31-12-2020

   
2. 500
1. 543

4. 043

2.000
6.285

8.285

Bestemmingsreserve Veranderdag

Ten behoeve van de Veranderdag heeft het bestuur besloten om een bestemmingsreserve aan te
houden. Dotatie aan de bestemmingsreserve vindt plaats met   500 per boekjaar, in geval er een
positief resultaat is behaald.
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Bestemmingsreserve Sociaal Tuinieren

Stand per 1 januari
Resultaatverdeling

Stand per 31 december

2021

 

6. 285
-4.742

1. 543

2020

 

6.285

6. 285

Het bestuur heeft besloten om op grand van een tandelijk initiatief mee te doen aan het initiatief Sociaal
Tuinieren. In de loop van 2021 is dit initiatief uitgevoerd.

7 Bestemmin sfonds

BestemmingsfondsOpruimgezelschap

31-12-2021

 

4. 000

31-12-2020

 

BestemmingsfondsOpruimgezelschap

Stand per 1 januari
Resultaatverdeling

Stand per 31 december

2021

 

4.000

4.000

2020

 

Ten behoeve van het project Opruimgezelschap is geld beschikbaar gesteld, totaal   4.000. Hiervoor is
een bestemmingsfonds gevormd. Dit project zal in 2022 warden uitgevoerd.

Kortlopende schulden

8 Overi e schulden en overlo ende assiva

Reservering loopbaanbudget
Reservering vakantiegeld
Nog niet definitief geworden NOW

31-12-2021

 

563
902

2.098

3. 563

31-12-2020

 

194
789

3.458

4.441
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3.6 TOELICHTING OP DE STAATVAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

9 Baten

Baten van subsidies van overheden
Baten van kerken
Baten van particulieren
Baten van bedrijfsleven
Baten van fondsen
NOW2 bijdrage
Overige baten

2021

 

25.400
6. 695
1.850
6. 122

10. 901

2. 852

53. 820

2020

 

23. 705
7.527
2. 030
9.563

11.400
3. 298
5.449

62.972

10 Baten van subsidies van overheden

Baten van subsidies van overheden bestaan uit een subsidie van de Gemeente Barendrecht.

  
20.000 subsidie heeft een structureel karakter.

In 2021 is daarnaast een bijdrage ontvangen voor het initiatief opruimgezelschap.
(In 2020 is een bijdrage ontvangen voor het initiatief Sociaal Tuinieren).

11 Baten van kerken

Baten van kerken hebben gedeeltelijk een structureel en gedeeltelijk een incidenteel karakter.

12 Baten van particulieren

Baten van particulieren bestaan volledig uit donaties en giften. Deze donaties en giften hebben een
incidenteel karakter.

13 Baten van bedrijfsleven

Baten van bedrijfleven hebben gedeeltelijk een structureel en gedeeltelijk een incidenteel karakter.

14 Baten van fondsen

Baten van fondsen hebben een incidenteel karakter.

15 NOW2bijdrage

De stichting heeft in 2020 een beroep gedaan op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
Werkgelegenheid.

2021

 

16 Overige baten

Baten van statiegeldbonnen
Baten van "Afval loont"
Ontvangen giften t. b.v. afscheid coordinator

2. 852

2. 852

2020

 

4. 607
29

813

5.449
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17 Kosten beheer en administratie

Lonen en salarissen
Sociale lasten en pensioenlasten
Overige personeelskosten

2021

 

25.457
7. 192
2.497

35. 146

2020

 

34.522
9. 775
5. 125

49.422

Lonen en salarissen

Brutolonen

Reservering vakantiegeld
Reservering loopbaanbudget
Vrijval resen/e loopbaanbudget

23.405
1. 683

369

25. 457

33. 288
2.394

212
-1.372

34. 522

Sociale lasten en ensioenlasten

Sociale lasten
Pensioenlasten

4.974
2.218

7. 192

6.548
3. 227

9.775

Overi e ersoneelskosten

Reiskostenvergoeding woon-werk
Ziekengeldverzekering
Kosten salarisadministratie

Overige personeelskosten

615
1.422

490
-30

2. 497

1.380
1.334

812
1.599

5, 125

18 Projectkosten algemeen

Kosten diverse projecten 3. 099 2. 817

19 PR-kosten

Representatiekosten
Reis- en verblijfkosten

1.286

1.286

2.509
101

2.610

20 Kantoorkosten

Kosten automatisering
Ka ntoorbenod igdheden
Telefoon- en faxkosten
Port!

593
40

522
290

1.445

1.011
654
468
275

2.408
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2021

 

2020

 

21 Algemene kosten

Fee Stichting Present Nederland
Steun zusterstichting
Abonnementen en contributies
Assurantiepremie
Overige algemene kosten

4.234
2. 500

472
290

22

7. 518

4. 151

492
232

4.875

22 Rentelasten en soortgelijke kosten

Betaalde bankrente 283 254
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3.7 OVERIGE TOELICHTINGEN

Gemiddeld aantal werknemers

Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen
Nederland

Gemiddeld aantal werknemers over de periode

2021 2020

0,49 0, 61

0, 49 0, 61

Barendrecht, 27 mei 2022

P.M. Teunissen - Nijsse
Voorzitter

M.W. Visser - de Jong
Secretaris

W.V.H. van Helden
Penningmeester

J.A. van der Graaff - Voskamp
Bestuurslid
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