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1. 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 te 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 M.J. Berkelaar, penningmeester 
§ mevrouw P. Satter, voorzitter 

 
De operationele leiding van de stichting wordt gevormd door een operationeel team, 
bestaande uit beroepskrachten (1,61 FTE). Deze formatie wordt ingevuld door 3 
medewerkers 
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2. 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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3. BALANS PER 31 DECEMBER 2021 (NA RESULTAATBESTEMMING) 
 

 

  

Bedragen per 31 december 2021 Ref. 2021 2020

Vlottende activa

   Vorderingen 5.1.1  €                             8.666  €                                 428 

   Overige vorderingen 5.1.2  €                             1.411  €                                 932 

Totaal vlottende activa  €                          10.077  €                             1.359 

Liquide middelen 5.1.3  €                          44.229  €                          52.124 

Totaal activa  €                          54.306  €                          53.484 

Reserves en fondsen 5.1.4

   Continuiteitsreserve  €                          38.854  €                          37.698 

   Bestemmingsreserve  €                             4.200  €                             4.200 

   Overige reserves  €                                       -    €                                       -   

Totaal vermogen  €                          43.054  €                          41.898 

Voorzieningen

   Overige voorzieningen  €                                       -    €                                       -   

Totaal voorzieningen  €                                       -    €                                       -   

Kortlopende schulden

   Bestemmingsfondsen 5.1.5  €                             4.982  €                             5.582 

   Crediteuren 5.1.6  €                                    55  €                                    25 

   Overige schulden  €                             6.215  €                             5.979 

Totaal kortlopende schulden  €                          11.252  €                          11.586 

Totaal vermogen en passiva  €                          54.306  €                          53.484 
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4. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 
 

 

  

Ref.

Baten van particulieren  €                             2.350  €                                 645 

Baten van kerken  €                             1.830  €                             4.620 

Baten van bedrijven  €                             4.453  €                             8.750 

Baten van subsidies en overheden 6.1.1  €                          36.925  €                          34.850 

Baten van organisaties 6.1.2  €                          13.750  €                             1.500 

Baten van fondsen en andere organisaties zonder winsstreven 6.1.3  €                          35.064  €                          32.002 

Overige baten  €                                       -    €                                       -   

Totaal opbrengsten  €                          94.372  €                          82.367 

Peroneelskosten

Total loonkosten  €                        -78.472  €                        -70.675 

Overige personeelskosten  €                           -1.922  €                           -3.884 

 €                        -80.393  €                         -74.559 

Huisvestingskosten

Huur en energiekosten  €                           -2.828  €                           -2.863 

Overige huisvestingskosten  €                                       -    €                                       -   

 €                           -2.828  €                            -2.863 

Organisatie & PR

Bijdrage present Nederland  €                           -4.234  €                           -4.351 

PR en Fondswerving  €                                -446  €                                       -   

Doorberekende projectkosten  €                                       -    €                                       -   

Projectgebonden kosten  €                           -2.859  €                           -5.064 

Lasten beheer & administratie  €                                -566  €                                   -47 

Overige organisatiekosten  €                           -1.895  €                           -2.414 

 €                        -10.000  €                         -11.876 

Totaal kosten  €                        -93.221  €                         -89.298 

Opbrengsten rente  €                                       5  €                                       5 

Opbrengsten rente  €                                       5  €                                        5 

Resultaat boekjaar  €                             1.156  €                            -6.926 

 1  januari 2021 t/m 31 december 2021  1  januari 2020 t/m 31 december 2020 
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5. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 
 
5.1.1. Vorderingen 

 

 

De vorderingen bestaan uit nog te factureren en nog te ontvangen bedragen uit hoofde van 
uitgevoerde projecten in het verslagjaar. De toename van deze post ten opzichte van 2019 wordt 
hoofdzakelijk veroorzaakt door nog te ontvangen bedragen inzake het Match & Connect project en 
een bijdrage van een verbonden organisatie. 

 
5.1.2. Overige vorderingen 

 
 
De overige vorderingen bestaan uit teveel betaalde en nog te ontvangen bedragen die geen direct 
verband houden met de kernactiviteiten van de stichting. 

 
5.1.3. Liquide middelen 

 
 

De liquide middelen staan ter beschikking van de stichting en geven een weergave van de 
banktegoeden per genoemde datum. Van de beschikbare liquide middelen is een deel bestemd 
zoals verantwoord onder paragraaf 2.3.4. en 2.3.5.
5.1.4. 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. 
 

 
 
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 opbrengsten 2022 van € 103.721,-, bedraagt het 
reserve percentage per 31 december 2020 37%.  

Vorderingen 31/Dec/21 31/Dec/20

Nog te factureren kosten M&C  €                                 428  €                                 428 

Nog te ontvangen debiteuren  €                             6.238 

Nog te ontvangen baten organisaties  €                             2.000 

Totaal openstaand  €                             8.666  €                                 428 

Overige vorderingen 31/Dec/21 31/Dec/20

Rente Rabobank 2020  €                                       5  €                                       6 

Teveel betaalde pensioenpremie  €                                 298  €                                    63 

Nog te ontvangen uitkering ziekteverzuim  €                             1.108  €                                 863 

Totaal openstaand  €                             1.411  €                                 932 

Liquide middelen 31/Dec/21 31/Dec/20

Betaalrekening Rabobank  €                             8.127  €                          13.487 

Spaarrekening Rabobank  €                          36.102  €                          38.637 

Totaal  €                          44.229  €                          52.124 

Reserves en fondsen 31/Dec/21 31/Dec/20

   Continuiteitsreserve  €                          38.854  €                          37.698 

   Bestemmingsreserve  €                             4.200  €                             4.200 

   Overige reserves  €                                       -    €                                       -   

Totaal  €                          43.054  €                          41.898 
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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 € 4.000,- ter beschikking 
gesteld voor het opknappen van additionele kinderkamers, welke in 2018 ook aan de 
bestemmingsreserve is toegevoegd. Ultimo 2021 zijn er 53 kinderkamers opgeknapt. Als gevolg van de 
corona maatregelen is het aantal uitgevoerde kinderkamer projecten in 2021 beperkt gebleven tot 5 
projecten.  
 
Voor de dekking van de kosten voor het inrichten van de kamers wordt tevens een beroep gedaan op 
het Nationaal Fonds Kinderhulp. De kinderkamer projecten in 2021 zijn geheel uit de bijdrage van het 
Nationaal Fonds Kinderhulp bekostigd. Derhalve zijn er geen kosten ten laste van de reserve gebracht. 
Met de ondersteuning van het Nationaal Fonds Kinderhulp kunnen er meer kamers worden opgeknapt 
dan initieel was voorzien. Zie tevens 2.3.5. 
 
5.1.5. Bestemmingsfonden 
 

 
 
De bestemmingsfondsen bestaan geheel uit vooruit ontvangen bedragen. Het bestemmingsfonds NFK 
bestaat uit bij het Nationaal Fonds Kinderhulp aangevraagde bedragen voor kinderkamer projecten. Het 
betreft projecten die gepland zijn voor 2022. Het bestemmingsfonds van de Gemeente Deventer betreft 
een ontvangen bedrag u.h.v. het Algemeen Fonds Welzijn welke in 2020 is opgeheven. St. Present 
Deventer heeft dit bedrag in 2020 ontvangen om in te zetten bij reguliere projecten. Vanwege de Corona 
maatregelen is dit geld in 2021 nog niet aangewend. 
 
5.1.6. Crediteuren en overige (kortlopende) schulden 

 

 
De kortlopende schulden hebben hoofdzakelijk betrekking op personeelslasten zoals nog te betalen 
loonbelasting over december 2021 en de reservering voor vakantiegeld. Tevens is een bedrag 
opgenomen voor kinderkamer projecten die tegen lagere kosten dan begroot zijn uitgevoerd. Deze 
bedragen worden terugbetaald aan het Nationaal Fonds Kinderhulp. 

 

  

Bestemmingsfondsen 31/Dec/21 31/Dec/20

Vooruitontvangen subsidies NFK/LT kinderkamers  €                             1.982  €                             2.582 

Vooruitontvangen subsidie gemeente Deventer  €                             3.000  €                             3.000 

Totaal  €                             4.982  €                             5.582 

Crediteuren en overige schulden 31/Dec/21 31/Dec/20

Terug te betalen subsidies NFK  €                                 504  €                                 175 

Nog te betalen telefoonkosten  €                                    39  €                                       8 

Nog te betalen declaraties  €                                 244 

Te betalen bankkosten  €                                    15  €                                    17 

Nog te betalen salaris  €                                 322 

Nog te betalen loonbelasting  €                             3.382  €                             2.770 

Reservering vakantiegeld  €                             2.329  €                             2.469 

Overige kortlopende schulden  €                                      -1 

Overige schulden  €                             6.270  €                             6.003 



 

Stichting Present Deventer    -    Jaarrekening 2021 9 

 

6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 
 

6.1. Baten 

 

 
De inkomsten zijn hoger dan begroot in 2021. Dit is dankzij extra subsidies van de Gemeente Deventer 
(coronasteun) en een bijdrage van Stichting Present Nederland u.h.v. corona. Net als in 2020 is in 2021 
geen bijdrage van de gemeente Voorst ontvangen. Hierdoor zijn de structurele inkomsten van Stichting 
Present Deventer met 10% gedaald. De baten van particulieren bestaan uit zowel structurele als 
incidentele giften. Verder zijn in 2021 geen baten ontvangen van bedrijven. Dit heeft mede te maken 
met de corona maatregelen waardoor het niet mogelijk was om projecten met bedrijven te organiseren. 

 
6.1.1. Baten van overheden 

 

De ontvangen subsidies van overheden komen voornamelijk van de Gemeente Deventer. 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 langjarige toezegging. Daardoor kan deze 
subsidie c.q. bate niet als structureel worden geclassificeerd. 

 
6.1.2. Baten van organisaties 

 
In baten van organisaties zijn de baten van (en via) woningbouwcorporaties opgenomen. 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. In de baten van Woonbedrijf Ieder1 is een bedrag van € 1.000,- opgenomen welke in 2021 is 
ontvangen voor het boekjaar 2020. Dit bedrag is in de jaarrekening van 2020 niet opgenomen en 
derhalve in 2021 als bate geboekt. 
  

Actual 2017 Actual 2018 Actual 2019 Actual 2020 Begroting 2021 Actual 2021

Opbrengsten Opbrengsten Opbrengsten Opbrengsten Opbrengsten Opbrengsten Opbrengsten

Baten van particuilieren 576€                         1.509€                    1.253€                     645€                         2.250€                     2.350€                     

Baten van bedrijven 2.821€                     2.924€                    2.150€                     2.000€                     -€                                 1.830€                     

Baten van kerken 4.262€                     4.654€                    3.786€                     4.620€                     3.750€                     4.453€                     

Baten van overheden 35.000€                  35.000€                 37.500€                  34.850€                  32.500€                  36.925€                  

Baten van organisaties 11.713€                  23.770€                 13.328€                  10.750€                  16.250€                  13.750€                  

Baten van fondsen 30.127€                  34.098€                 32.976€                  29.502€                  37.751€                  35.064€                  

Rente 44€                            5€                               5€                               5€                               -€                                 5€                               

Totaal 84.543€                  101.960€              90.998€                  82.372€                  92.501€                  94.377€                  

Baten van overheden 2021 2020

Subsidie Gemeente Deventer  €                          32.500  €                          34.850 

Coronasteun Gemeente Deventer  €                             4.425  €                                       -   

Overige projectgebonden subsidies Gemeente Deventer  €                                       -    €                             2.350 

 €                          36.925  €                          34.850 

Baten van organisaties 2021 2020

Woonbedrijf Ieder1  €                             6.000  €                             3.000 

Zorggroep Solis  €                             2.500  €                             2.500 

Rentree  €                             2.000  €                             2.000 

Carinova thuiszorg  €                             1.500  €                             1.500 

Woningstichting de Marken  €                             1.000  €                             1.000 

Stichting Eigenbouw  €                                 750  €                                 750 

 €                          13.750  €                          10.750 
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6.1.3. Baten van fondsen en andere organisaties zonder winsstreven 

 
 
De baten van verenging Humanitas betreffen de doorbelaste kosten voor het M&C Project. De kosten 
zijn gelijk aan de baten en worden per kwartaal gefactureerd. 
 
Van Stichting Present Nederland is een eenmalige toelage ontvangen vanwege de corona maatregelen. 
Subsidies van het Nationaal Fonds Kinderhulp zijn projectafhankelijk en worden per kinderkamer/project 
aangevraagd.  
 
De subsidies van het Nationaal Fonds Kinderhulp en voor Match & Connect zullen in 2021 doorlopen. 
Deze subsidies hebben geen structureel karakter. 

 
  

Baten van fondsen en andere organisaties zonder winsstreve 2021 2020

Vereniging Humanitas  €                          30.364  €                          20.702 

Dokter Wittenberg Stichting  €                                       -    €                             2.500 

Stichting Present Nederland  €                             3.000  €                             1.500 

Nationaal Fonds Kinderhulp  €                             1.700  €                             4.800 

 €                          35.064  €                          29.502 
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6.2. Lasten 

 
 
6.2.1. Besteed aan de doelstelling 
De kosten besteed aan de doelstelling betreffen met de kosten voor de personeelsformatie, huur 
van het kantoor, projectgebonden kosten en de afdracht aan Present Nederland en zijn direct te 
relateren aan de kernactiviteiten van Stichting Present Deventer. In 2021 is 96% van de baten direct 
besteed aan de doelstelling. 
 

6.2.2. Overige kosten 
Overige kosten hebben betrekking op het beheer en administratie van de stichting. Dit betreffen 
kosten voor de accountant, het boekhoudpakket. Onder overige kosten zijn de kantoorkosten 
opgenomen waaronder kantoorkosten, representatiekosten en verzekeringen. In 2021 werd veel 
vrije publiciteit verkregen en er zijn geen direct identificeerbare kosten voor fondswerving gemaakt. 
 
Resultaatbestemming 
Stichting Present Deventer heeft in 2021 een resultaat van € 1.156,00 behaald. Het resultaat is 
toegevoegd aan de continuïteitsreserve en verwerkt in de gepresenteerde balans. 
 
Kengetallen 
 

 
 
 

 

Actual 2017 Actual 2018 Actual 2019 Actual 2020 Begroting 2021 Actual 2021

Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten Kosten

Totale loonkosten 66.076€                  70.146€                 74.934€                  70.675€                  87.377€                  78.472€                  

Overige personeelskosten 888€                         1.241€                    3.216€                     3.884€                     3.124€                     1.922€                     

-€                                 

Huur- en energiekosten 2.160€                     2.760€                    2.849€                     2.863€                     2.829€                     2.828€                     

Overige huisvestingskosten -€                                 -€                                -€                                 -€                                 -€                                 -€                                 

Bijdrage Present Nederland 3.950€                     4.009€                    4.069€                     4.351€                     4.232€                     4.234€                     

PR en Fondswerving 3.230€                     246€                         8€                               -€                                 400€                         446€                         

Doorberekende Projectkosten -€                                 -€                                 -€                                 -€                                 -€                                 

Projectgebonden kosten 2.122€                     12.595€                 4.705€                     5.064€                     2.104€                     2.859€                     

Totaal besteed aan doelstelling 78.426€                  90.997€                 89.781€                  86.837€                  100.066€               90.760€                  

Beheer & administratie 74€                            471€                         425€                         47€                            647€                         566€                         

Overige organisatiekosten 4.275€                     3.781€                    4.657€                     2.414€                     4.151€                     1.895€                     

Totaal overige kosten 4.349€                     4.252€                    5.082€                     2.461€                     4.798€                     2.461€                     

Totaal 82.775€                  95.249€                 94.863€                  89.298€                  104.864€               93.221€                  

Kengetallen 2019 2020 Begroting 2021 2021

Lasten eigen fondswerving -€                                 -€                                 -€                                 -€                                 

Als % van de totale baten

Lasten verwerving baten -€                                 -€                                 750€                         -€                                 

Als % van de totale baten 0,8%

Totale besteding aan doelstelling 89.781€                  86.837€                  100.066€               90.760€                  

Als % van de totale baten 99% 105% 108% 96%

Totale besteding aan doelstelling 5.082€                     2.461€                     4.798€                     2.461€                     

Als % van de totale baten 6% 3% 5% 3%

!�#$$% &���*� &����� &&��*� -����
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7. BEZOLDIGING BESTUURDERS

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

betrokkenheid bij Stichting Present Deventer. 

8. CONTROLEVERKLARING

Het bestuur van de Stichting Present Deventer heeft per 13 september 2022 de 

jaarrekening 2021 vastgesteld. 

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

bestedingen is voor 2021 afgezien van een controle door een externe accountant. Een 

controleverklaring van een externe accountant ontbreekt derhalve. 

Voorzitter: P. Satter 

Secretaris: F. Schutte 

Penningmeester: M.J. Berkelaar 


