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ALGEMENE INFORMATIE 

Doelstelling 

Stichting Present Deventer is opgericht om een brug te slaan tussen mensen die willen 

geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. 

Vanuit een christelijke sociale basis en een grote maatschappelijke betrokkenheid wil 

Stichting Present Deventer een beweging op gang brengen en gaande houden, waarbij 

inwoners van de gemeenten Deventer, Olst/Wijhe, Raalte en Voorst het vanzelfsprekend 

vinden elkaar te helpen met een klus, een praatje of een ander contact. 

 

Bestuur 

Het bestuur bestaat per 31 december 2020 uit: 

▪ de heer  F. Schutte, secretaris  
▪ de heer A. Kleinjan, penningmeester 
▪ mevrouw P. Satter, voorzitter 

 
De operationele leiding van de stichting wordt gevormd door een operationeel team, 
bestaande uit beroepskrachten (1,3 FTE). Deze formatie wordt ingevuld door 2 
medewerkers in coördinerende functies, en 1 medewerker in een projectmatige functie. 

 

Oprichting 

Stichting Present Deventer is opgericht op 6 maart 2006. Stichting Present Deventer is 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 08144771  

 

ANBI 

Stichting Present Deventer staat sinds 1-1-2008 geregistreerd als een Algemeen Nut 
Beogende Instelling. Het fiscaal nummer is: 815599353 

Overige informatie over Stichting Present Deventer is te vinden via: 
www.stichtingpresent.nl/deventer
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A   GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGLEGGING 

• Grondslagen voor waardering 

Algemeen 
Alle posten in de balans worden, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen de 

nominale waarde. 

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het 

voorgaande boekjaar. 

 

Continuïteitsveronderstelling 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van continuïteit van de organisatie. 

 

• Grondslagen voor balanswaardering 

Materiële vaste activa 
De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de 
afschrijvingen, rekening houdend met een eventuele restwaarde. 
De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs. 
Bij de berekening wordt uitgegaan van de volgende percentages: Inventaris 20% 

Op investeringen gedurende het boekjaar wordt tijdsevenredig afgeschreven. Geheel afgeschreven 
materiële vaste activa zijn niet in het overzicht materiële vaste activa opgenomen. 

 
Vorderingen 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening 

houdend met mogelijke oninbaarheid. 

 

Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. 

 
Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd 
tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per 
balansdatum af te wikkelen.  

 

• Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten van het verslagjaar met 
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 

• Baten worden verantwoord in het jaar waarin zij ontvangen zijn dan wel een harde toezegging 
is gedaan. 

• Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra 
deze voorzienbaar zijn. 
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B   BALANS PER 31 DECEMBER 2020 
 

 
 
 

ACTIVA 31-12-2020 31-12-2019

Vorderingen 1.359       3.635       

Liquide middelen 52.124      51.923      

Totaal 53.484      55.559      

PASSIVA
Reserves en fondsen

Continuiteitsreserve 38.698      42.123      

Bestemmingsreserve 3.200        6.700        

Overige reserves -           -           

41.898      48.822      

Bestemmingsfondsen -           -           

Voorzieningen -           -           

Kortlopende schulden 11.586      6.737       

Totaal 53.484      55.559      
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C  STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 

 

 
  

Werkelijk Werkelijk
2020 2019

Baten:
Baten van particulieren 645        1.253     

Baten van kerken 4.620     3.786     

Baten van bedrijven 8.750     9.150     

Baten van subsidies van overheden 34.850   37.500   

Baten van verbonden organisaties 1.500     

Baten van andere organisaties zonder winststreven 32.002   39.303   

Som van de geworven baten 82.367    90.993    

Baten als tegenprestatie voor de levering van

 - producten of diensten -         -         

 - overige baten -         -         

Som van de Baten 82.367    90.993    

Lasten:
Besteed aan de doelstellingen
Present concept in Deventer 89.250    94.420    

Wervingskosten -         8            

Kosten beheer en administratie 47          425        

Som van de lasten 89.297    94.854    

Saldo voor financiële baten en lasten 6.930-      3.860-      

Saldo financiële baten en lasten 6            5            

Saldo van baten en lasten 6.925-      3.856-      

Bestemming saldo van baten en lasten

Toevoeging/onttrekking aan:
Continuiteitsreserve 3.425-      2.644      

Bestemmingsreserve 3.500-      6.500-      

Overige reserves -         

Bestemmingsfondsen

6.925-      3.856-      
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D KASSTROOMOVERZICHT 31 DECEMBER 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 

Werkelijk Werkelijk
2020 2019

Resultaat 6.925-       3.856-       

Afschrijvingen

Voorzieningen -           -           

Cash flow 6.925-       3.856-       

Mutaties werkkapitaal

- vorderingen 2.276        9.642        

- kortlopende schulden 4.850        560-           

7.126       9.082       

Kasstroom uit operationele activiteiten 202          5.226       

Kasstroom uit investeringen

Netto kasstroom 202          5.226       

Stand liquide middelen op 31/12 52.124      51.923      

Stand liquide middelen op   1/1 51.923      46.698      

Mutatie liquide middelen 202          5.226       
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 

Activa 

Materiële vaste activa 
Er zijn geen materiele vaste activa met een boekwaarde op 31 december 2020. 
 
 
Vorderingen en overlopende activa 

 

Transitoria betreffen nog te ontvangen & nog te factureren bedragen uit hoofde van uitgevoerde 
projecten in het verslagjaar.  

De afname van deze post ten opzichte van 2019 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door nog te 
ontvangen bedragen inzake het Match & Connect project.  

 
 
Liquide middelen 

 
 

31-12-2020 31-12-2019

Transitoria/nog te ontvangen toezeggingen 1.359        3.381        

Nog te factureren bedragen/projecten -            255           

1.359        3.635        

31-12-2020 31-12-2019

Rabobank betaalrekening 13.487       5.041        

Rabobank Spaarrekening 38.637       46.882      

52.124       51.923      
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Passiva 

Reserves en fondsen 

De post reserves en fondsen wordt aangewend in overeenstemming met de doelstelling waartoe ze 
in het leven is geroepen. Het bestuur geeft door benoeming van de reserves aan op welke wijze zij 
de haar ter beschikking staande middelen wil aanwenden. 
 

Continuïteitsreserve 

  

De Continuïteitsreserve is gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker te stellen 
dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.  

Stichting Present heeft zich ten doel gesteld een Continuïteitsreserve aan te houden welke is 
genormeerd op ten minste 50% van de begrote reguliere opbrengsten van het jaar volgend op het 
jaar van verantwoording. De reguliere opbrengsten zijn exclusief de projectmatige baten van het 
Match & Connect project en de Kinderkamer projecten.  

Uitgaande van de begrote reguliere opbrengsten 2021 (EURO 64.300), bedraagt het reserve 
percentage per 31 december 2020 60%.  
 

Bestemmingsreserve 

 

De Bestemmingsreserve is een uitvloeisel uit de actie ̀ Heel Deventer Hapt`, welke door de Juniorkamer 
Deventer in 2017 werd georganiseerd. De opbrengst van deze actie is bedoeld voor het opknappen van 
minimaal 40 kinderkamers bij gezinnen in Deventer die in een financieel en/of sociaal isolement zitten. 
Als vervolg hierop heeft de Juniorkamer in 2018 wederom EURO 4.000 ter beschikking gesteld voor het 
opknappen van additionele kinderkamers, welke in 2018 ook aan de bestemmingsreserve is 
toegevoegd. Ultimo 2020 zijn er 48 kinderkamers opgeknapt, waarvoor de projectkosten ten laste van 
de bestemmingsreserve zijn gebracht. Als gevolg van de corona-crisis is het aantal uitgevoerde 
kinderkamer projecten in 2020 beperkt gebleven tot 7 projecten. 

Voor de dekking van de kosten voor het inrichten van de kamers wordt tevens een beroep gedaan op 
het Nationaal Fonds Kinderhulp. Met deze ondersteuning kunnen er meer kamers worden opgeknapt 
dan initieel was voorzien. 

 

 

  

31-12-2020 31-12-2019

stand per 1 januari 42.123      39.479      

toegevoegd 2.644        

onttrokken 3.425-        

38.698      42.123      

31-12-2020 31-12-2019

stand per 1 januari 6.700        13.200      

toegevoegd

onttrokken 3.500-        6.500-        

3.200        6.700        
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Kortlopende schulden 

 

De kortlopende schulden hebben hoofdzakelijk betrekking op personeelslasten zoals nog te betalen 
loonbelasting over december 2020 en de reservering voor vakantiegeld.  

 

Tevens is in deze post een bedrag opgenomen van EURO 2.551 welke betrekking heeft op ontvangen 
aanvullende subsidies van Fondsen voor het opknappen van kinderkamers welke naar verwachting 
in 2021 zullen worden uitgevoerd.  

Gezien het karakter van deze subsidies voor het opknappen van kinderkamers, dat niet aangewende 
bedragen moeten worden terugbetaald, is dit bedrag ultimo balansdatum als kortlopende schuld op 
de balans opgenomen. Deze gelden zullen in 2021 worden aangewend voor het opknappen van 
kinderkamers. 

 

Daarnaast is in 2020 een subsidie ontvangen van EURO 3.000 voor uit te voeren projecten welke in 
2020 niet hebben kunnen plaatsvinden. Deze projecten worden naar verwachting in 2021 uitgevoerd. 
Deze subsidie is derhalve als vooruitontvangen bedrag geclassificeerd. 

 

  

31-12-2020 31-12-2019

Crediteuren en overlopende passiva 11.586      6.737        

11.586      6.737        
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 

Staat van Baten en Lasten 
 

 
 
Baten 

De inkomsten zijn lager dan begroot in 2020. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de Corona-crisis, 
waardoor minder projecten zijn uitgevoerd voor en door bedrijven. Tevens zijn geplande projecten 
waarvoor een subsidie van EURO 3.000 is ontvangen, niet uitgevoerd in 2020, waardoor deze 
subsidie bate is doorgeschoven naar 2021. 

Ten opzichte van 2019 zijn de baten met bijna 10% gedaald. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt 
doordat de bijdrage van de gemeente Voorst in 2020 niet is gecontinueerd, en er minder  
niet-structurele subsidies zijn ontvangen. Daarnaast zijn de baten (maar ook de daarbij behorende 
kosten) voor het Match & Connect project ruim EURO 3.000 lager. 

 

Subsidies van het Nationaal Fonds Kinderhulp bedroegen in 2020 EURO 4.800 tegenover EURO 
4.100 in 2019. Deze subsidie is projectafhankelijk en wordt per kinderkamer aangevraagd.  

 

De subsidies van het Nationaal Fonds Kinderhulp en voor Match & Connect zullen in 2021 doorlopen. 
Deze subsidies hebben geen structureel karakter. 

 
  

Werkelijk Begroting Werkelijk
2020 2020 2019

Baten:
Baten van particulieren 645        800        1.253     

Baten van kerken 4.620     4.000     3.786     

Baten van bedrijven 8.750     14.500   9.150     

Baten van subsidies van overheden 34.850   37.500   37.500   

Baten van verbonden organisaties 1.500     

Baten van andere organisaties zonder winststreven 32.002   39.451   39.303   

Som van de geworven baten 82.367    96.253    90.993    

Baten als tegenprestatie voor de levering van

 - producten of diensten -         -         -         

 - overige baten -         -         -         

Som van de Baten 82.367    96.253    90.993    

Lasten:
Besteed aan de doelstellingen
Present concept in Deventer 89.250    99.452    94.420    

Wervingskosten -         700        8            

Kosten beheer en administratie 47          100        425        

Som van de lasten 89.297    100.252  94.854    

Saldo voor financiële baten en lasten 6.930-      4.000-      3.860-      

Saldo financiële baten en lasten 6            -         5            

Saldo van baten en lasten 6.925-      4.000-      3.856-      

Bestemming saldo van baten en lasten

Toevoeging/onttrekking aan:
Continuiteitsreserve 3.425-      -         2.644      

Bestemmingsreserve 3.500-      4.000-      6.500-      

Overige reserves -         

Bestemmingsfondsen

6.925-      4.000-      3.856-      
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De Baten van bedrijven zijn achtergebleven bij de verwachting. De Corona-crisis heeft flinke gevolgen 
gehad voor deze geplande samenwerking, waarvoor in 2019 een basis was gelegd. Hopelijk worden 
beperkingen als gevolg van de Corona-crisis in 2021 minder, en kunnen er daardoor hopelijk meer 
contacten worden gelegd en projecten worden uitgevoerd. 

In Baten van bedrijven worden ook de baten van (en via) Woningbouwcorporaties gerekend. Met alle 
Woningbouwcorporaties in Deventer is een convenant getekend voor verdergaande samenwerking. 
Deze convenanten zijn voor meerdere jaren aangegaan, en hebben daardoor een meer structureel 
karakter.  

De ontvangen subsidies van Overheden komen van de Gemeente Deventer (EURO 32.500). Deze 
subsidie wordt jaarlijks aangevraagd. Ondanks het feit dat de positie van Present in Deventer wordt 
onderkend en gewaardeerd, is er geen sprake van een meer-jaren toezeggingen. Daardoor kan deze 
subsidie c.q. bate niet als structureel worden geclassificeerd. 

 
 

Lasten 
 
Kosten fondsenwerving 

 
 
De gepresenteerde kosten zijn exclusief toerekening van personeelskosten. 
In 2020 werd veel vrije publiciteit verkregen, en zijn er geen direct identificeerbare kosten voor 
fondswerving gemaakt.  
 

 
Besteed aan de doelstelling 

 
 

De kosten besteed aan de doelstelling betreffen met name de kosten voor de personeelsformatie, 

huur van het kantoor, projectgebonden kosten en de afdracht aan Present Nederland. 

  

werkelijk begroting werkelijk 

2020 2020 2019

drukwerk, materiaal en 

overige promotionele activiteiten -            700            8               

-            700            8               

werkelijk begroting werkelijk 

2020 2020 2019

Present concept in Deventer 89.250      99.452        94.428      

89.250      99.452        94.428      
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Besteed aan de doelstelling uitgesplitst naar kostensoort 
 

 
 
• personeelskosten 

Stichting Present Deventer heeft ultimo 2020 3 medewerkers in dienst, tezamen 1,3 FTE. Twee 

medewerkers (beiden in vast dienstverband, tezamen 0.83 FTE) vormen het vaste Operationeel 

Team voor het vorm geven aan het beleid, en het opzetten en coördineren van de acties.  

 

Eén medewerker (tijdelijk dienstverband, 0.44 FTE) is sinds november 2017 aangetrokken voor het 

Match & Connect project, dat in samenwerking met Humanitas wordt uitgevoerd. Evaluatie van dit 

project, en daarmee ook de evaluatie van het contract van de medewerker, zal jaarlijks 

plaatsvinden. 

 

• reis- en verblijfkosten 

Doordat van kilometervergoedingen door bestuur en vrijwilligers meestal wordt afgezien, blijven 

de uitgaven laag. De reiskosten inzake het bezoeken van projecten en opdrachtgevers worden 

vergoed. Mede door de Corona-crisis zijn deze reiskosten lager dan begroot. 

 

• projectgebonden kosten 

Deze kosten betreffen hoofdzakelijk kosten voor het opknappen van 7 kinderkamers, wat een 

uitvloeisel is van de "Heel Deventer Hapt" actie, en kosten voor het Match & Connect project dat 

samen met Humanitas wordt uitgevoerd. 

 

• bureaukosten 

Deze kosten betreffen alle kosten voor kantoormiddelen, ICT en abonnementen en 

lidmaatschappen, inclusief de bijdrage aan Present Nederland. 

 

• huisvesting 

Present Deventer heeft in 2020 de beschikking over een kantoor, als vaste kantoorplek en 

vergaderruimte voor de medewerkers en vrijwilligers. Dit wordt door medewerkers en vrijwilligers 

als waardevol beschouwd in de uitvoering van het werk van Present. 

 
 
Beheer en administratie 

 
 
In 2020 is het beheer en administratie door vrijwilligers gedaan.  
De salarisadministratie werd uitbesteed tegen een gereduceerd (gesponsord) tarief.  
De kosten betreffen geheel de kosten voor een licentie voor een boekhoudpakket. 
 

werkelijk begroting werkelijk 

2020 2020 2019

personeelskosten 74.100      81.612        76.643      

reis- en verblijfkosten 459           1.200         1.506        

project gebonden kosten 5.064        8.406         6.213        

bureaukosten 6.765        5.474         7.218        

huisvesting 2.863        2.760         2.849        

89.250      99.452        94.428      

2020 2020 2019

Lasten beheer en administratie 47             100            425           

47             100            425           
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Kengetallen werkelijk begroting werkelijk 

2020 2020 2019

totale lasten eigen fondsenwerving

als % van de totale baten uit eigen 0,0% 1,2% 0,0%

fondsenwerving

werkelijk begroting werkelijk 

2020 2020 2019

totale lasten verwerving van baten

als % van de totale baten 0,0% 0,7% 0,0%

totale besteding aan de doelstelling 

als % van de totale baten 108,3% 103,3% 103,8%

totale lasten beheer en administratie 

als % van de totale baten 0,1% 0,1% 0,5%

108,4% 104,2% 104,2%
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OVERIGE GEGEVENS 
 

A BEZOLDIGING BESTUURDERS 

De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun inzet, tijd en 

betrokkenheid bij Stichting Present Deventer. 

 

B CONTROLEVERKLARING  

Het bestuur van de Stichting Present Deventer heeft in haar vergadering van 31 maart 

2021 de jaarrekening 2020 vastgesteld. 

 

Gezien de beperkte omvang van de activiteiten en de daarmee gepaard gaande 

bestedingen is voor 2020 afgezien van een controle door een externe accountant. Een 

controleverklaring van een externe accountant ontbreekt derhalve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter: P. Satter 

 

 

 

 

 

 

Secretaris: F. Schutte 

 

 

 

 

 

 

Penningmeester:  A. Kleinjan 

 

 

 

 


