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Het bestuur van
Stichting Present Nederland
Barchman Wuytierslaan 10
3818 LH   Amersfoort

Wezep, 30 mei 2022

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de jaarrekening 2021 van Stichting Present Nederland
te Amersfoort.

1   BEOORDELINGSVERKLARING
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting Present Nederland te
Zwolle beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat
van baten en lasten over 2021 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de
gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven,  in overeenstemming met Richtijn 650
"Fondsenwervende instellingen" van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Het bestuur is tevens
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

Onze verantwoordelijkheid
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van
onze beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands
recht, waaronder Standaard 2400, 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'.
Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze
beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is
gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.

Een beoordeling in overeenstemming met de Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate
van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het
inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de huishouding,
het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens, alsmede het
evalueren van de verkregen informatie.

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk
beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in
overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen
controleoordeel tot uitdrukking.



 

 

 

 

Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten
concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling
van het vermogen van Stichting Present Nederland per 31 december 2021 en van het resultaat
over 2021.

2   ALGEMEEN

2.1 Oprichting
Stichting Present Nederland is opgericht d.d. 16 december 2005 en is statutair gevestigd te
Zwolle.

2.2 Doelstelling
Stichting Present Nederland is opgericht om een brug te slaan tussen mensen die willen geven
en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. De stichting tracht haar doel onder meer te
verwezenlijken door het ondersteunen en coördineren van de activiteiten van de (potentiële)
plaatselijke stichtingen, die door het bestuur onder de door het bestuur gestelde voorwaarden
als deelnemers zijn toegelaten. De insteek is hierbij vanuit een christelijke sociale basis een
maatschappelijke beweging op gang te brengen en gaande te houden, waarbij mensen het
normaal vinden om voor elkaar te zorgen.

2.3 Bestuur en directie
Het bestuur en de directie bestaan uit:
-   de heer H.J. Dannenberg, voorzitter
-   de heer J.W. Meinsma, penningmeester
-   mevrouw H.E.L. Loeffen
-   mevrouw M. Kuiper-Leusink
-   mevrouw C.M. van Ommeren-Boogaard
-   mevrouw H. den Oudsten
-   de heer R.F.J. van Willigen

-   de heer P.J.J. Cnossen, directeur



 

 

 

 

2.4 Instelling van algemeen nut
Stichting Present Nederland valt onder de Algemeen Nut Beoogende 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.

2.5 VPB
Gegeven haar activiteiten wordt Stichting Present Nederland in beginsel niet als ondernemer
aangemerkt voor de vennootschapsbelasting.

2.6 Beleggingsbeleid
Het strategische beleggingsbeleid van Stichting Present Nederland is gericht op het vermijden
van risico. De overtollige liquide middelen worden aangehouden op bank- en spaarrekeningen.
Stichting Present Nederland doet geen risicovolle beleggingen in aandelen en obligaties.

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn graag bereid nadere
toelichtingen te geven.

Hoogachtend,

KRC Van Elderen accountants | belastingadviseurs B.V.

Drs. J. Smit
Accountant - Administratieconsulent



 

 

 

 

JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR



Beste lezer,

Het jaar 2021 ligt inmiddels achter ons. Het was een jaar waarin corona nog steeds invloed had op
het werk van Present. Voor Stichting Present Nederland lag de uitdaging in goede begeleiding van
lokale stichtingen in deze aanhoudende fase. Tegelijkertijd hadden we zelf ook weer wat ruimte
om een aantal nieuwe activiteiten op te starten waar we als netwerk van Presentstichtingen baat
bij hebben. Ik denk aan de realisatie van een nieuwe gezamenlijke digitale werkomgeving als
netwerk en de versterkte inzet op de wervingskracht van Present. Dat is echter nog niet alles.
Graag blikken wij als bestuur en team kort met u terug op het jaar 2021 als inhoudelijke aanvulling
op het in dit document opgenomen financiële jaarverslag over 2021. Een jaar waarin we met alle
beschikbare mogelijkheden gebouwd hebben aan een beweging waarbij het normaal wordt om
naar elkaar om te zien in onze samenleving. Waar mensen die iets te bieden hebben worden
verbonden aan mensen die daarmee geholpen zijn.

Ondersteuning aan netwerk van lokale stichtingen
Present Nederland ondersteunt het netwerk van lokale stichtingen Present. Begin 2021 waren dat
er 75. Op verschillende plaatsen is een nieuw opgerichte werkgroep actief en is men voornemens
een stichting Present op te richten. Dit is het geval in Emmen, Westerkwartier en - heel bijzonder -
op Sint Maarten. Present Hoogeveen is na een aantal jaar weer echt actief, waar we blij mee zijn.
Helaas besloten Present Oldenzaal en Present Hardenberg in 2021 om de werkzaamheden na dit
jaar neer te leggen. Present Nederland helpt nieuwe en reeds bestaande stichtingen aan de hand
van tien diensten. Van coaching en training tot hulp bij inkomstenwerving en het ontwikkelen van
passende activiteiten in tijden van corona. We ondersteunen en faciliteren de stichtingen zodat zij
zich kunnen focussen op hun kerntaak: het faciliteren van waardevolle ontmoetingen. In 2021
waren er bijna meer matches dan voorgaand jaar. Er is veel werk verzet. Net als in 2020 waren de
groepjes vrijwilligers soms wat kleiner vanwege de geldende maatregelen. Ook het type
activiteiten dat kon worden ondernomen was soms anders dan voor corona. Een aantal van de
activiteiten zoals online voorlezen en raamtekenen blijken een groot succes dat ook in tijden van
minder of geen maatregelen kan blijven bestaan. Zo hebben we ook het afgelopen jaar innovaties
kunnen omzetten in nieuwe werkwijzen. Present Nederland ondersteunt in het beschrijven van
een werkwijze en overdracht.

Activiteiten en resultaten op meerjarige doelstellingen
Sinds 2018 werken we aan de uitvoering van activiteiten voortkomend uit het strategische
meerjarenplan voor Present Nederland voor de periode 2018-2021. Het jaar 2021 was het laatste
jaar waarin we gewerkt hebben aan de vier pijlers van het meerjarenplan, al zullen deze doelen na
2021 niet geheel worden vervangen. Wel zal begin 2022 een nieuw meerjarenplan gemaakt
worden voor de komende jaren. We geven hieronder een overzicht van activiteiten en resultaten in
2021 op de vier pijlers van het meerjarenplan. Ook geven we een aantal aanvullende activiteiten
en resultaten weer die de moeite waard zijn van het delen.

Zelfbewust Present
Onze doelstelling was en is om stichtingen te helpen om helder en inspirerend hun werkwijze en
impact te kunnen vertellen. We merken dat als we het verhaal van Present goed vertellen, we
meer partners kunnen vinden, zowel inhoudelijk als financieel. In 2021 hebben we een flinke slag
gemaakt vanuit het meerjarige landelijke programma Maatschappelijke Stimulering
Vrijwilligerswerk (MSV) waar Present ook aan deelneemt. We hebben een nieuwe
wervingscampagne met bijbehorende materialen ontwikkeld en uitgezet. Present bekend maken
en mensen het werk van Present laten volgen was het eerste doel. Met specifieke online
campagneweken in het voor- en najaar hebben we 880.000 nieuwe mensen bereikt. In 2022 gaan
we verder op de ingeslagen weg; op landelijk niveau, maar tegelijkertijd helpen we lokale
stichtingen ook op hun lokale netwerk beter aan te spreken.
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De klant centraal
Twee jaar geleden zijn we gestart met het versterken van de vrijwilligerservaring. Door deze reis
daar waar mogelijk te verbeteren, wordt de ervaring nog beter en is de kans op herhaling van inzet
voor een ander groter. Dit jaar hebben we ingezet op het verder praktisch uitwerken van de
geleerde lessen en het toerusten van het netwerk van lokale stichtingen. Ook zijn voorbereidingen
getroffen voor een betere klantreis als we in 2022 overgaan op een nieuwe website en een nieuw
registratie- en klantvolgsysteem. Mooi is om te zien dat het denken in een mooie ervaring van de
vrijwilliger en goede vrijwilligersreis steeds normaler is geworden en toegepast wordt. Zo blijven
we verschillende groepen mensen aanspreken op de manier en frequentie die bij hen past.

Een brede beweging
Het vergroten van de bekendheid van Present en de manieren waarop mensen kunnen bijdragen
aan de ambitie van Present, daar werken we blijvend aan. In 2021 hebben we een campagne
kunnen opstarten om meer mensen bekend te maken met Present. Daarnaast hebben we ook
veel nieuwe jongeren weten te bereiken die hun maatschappelijke diensttijd (MDT) bij Present
invullen. Ook is er een toename zichtbaar in het aantal bedrijven dat partner van Present is. Zij
motiveren hun eigen medewerkers om zich via Present in te zetten voor een naaste. We zijn blij
met acht bedrijfspartners in 2021. We helpen elkaar in de ambitie om Nederland mooier te maken
en de beweging van mensen die omzien naar elkaar te vergroten. Ook hierbij werken we nauw
samen met lokale stichtingen Present die de waardevolle ontmoetingen organiseren.

Een praktijk- en leergemeenschap
Net als in 2021 was het organiseren van fysieke bijeenkomsten door geldende coronamaatregelen
lastig. Een enkele training kon wel fysiek doorgaan, maar het overgrote deel van overleggen met
lokale stichtingen, trainingen en inspiratiemomenten is digitaal gegaan. Als netwerk zijn we in
2021 overgegaan naar één gezamenlijke werkomgeving waardoor onderlinge afstemming en het
delen van relevante informatie makkelijker gaat. Hoewel het online afstemmen inmiddels routine
geworden is, willen we in 2022 wel weer toe naar fysieke ontmoetings- en toerustingsmomenten,
voor zowel nieuwe collega’s als (betaalde en onbetaalde) collega’s die al jarenlang voor Present
actief zijn. Eind 2021 hebben we daarom gewerkt aan een programma voor 2022 waarin online en
offline ontmoetingen elkaar afwisselen.

Projecten en programma’s
Naast de reguliere werkzaamheden van Present Nederland – de tien diensten – hebben we ook
een aantal specifieke programma’s en projecten lopen. Deze zijn van tijdelijke aard. In 2021 liepen
Samen Ouder Worden, Sociaal tuinieren, Niemand aan de Kant, Jong Present 2.0 en de
Vrijwilliger Centraal door. Ook activiteiten van het steunfonds corona-activiteiten liep nog een
aantal maanden door in 2021. Nieuw waren het programma Maatschappelijke Stimulering
Vrijwilligerswerk en de projecten World Servants MDT en Future Proof. In al deze programma’s en
projecten werken we samen met lokale stichtingen Present en externe samenwerkingspartners.
Samen staan we zoveel sterker en kunnen we waardevolle ontmoetingen realiseren die Present
Nederland alleen nooit zou kunnen organiseren.

Financiële positie Present Nederland
Present Nederland genereert inkomsten uit verschillende bronnen. De jaarlijkse bijdragen van
lokale stichtingen vormt hierin een stabiele factor. Dit dekt echter maar een deel van de kosten die
Present Nederland maakt. De inkomsten vanuit fondsen, overheden, bedrijven en particulieren zijn
hard nodig om de kosten te kunnen dekken. Daar waar we in 2020 een aantal inkomstenbronnen
vanuit het bedrijfsleven zagen wegvallen, zagen we die inkomstenbron in 2021 juist weer groeien.
Ook werkten we aan een versteviging van de particuliere inkomstenwerving, waar we vanaf 2022
de vruchten van mogen plukken.
Present Nederland ontvangt ook inkomsten die direct doorgezet worden naar aangesloten lokale
stichtingen Present. In 2021 ging in totaal € 498.799 direct naar lokale stichtingen (37% van alle
uitgaven). Daarnaast is een groot budget indirect aan lokale stichtingen besteed in de vorm van
uren advies en ondersteuning aan lokale stichtingen, het organiseren van trainingen en
evenementen en het bekostigen van (ICT-)faciliteiten.
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Invloed van de Coronacrisis
Het Coronavirus heeft sinds maart 2020 heel Nederland in haar greep en heeft daarmee ook
invloed op Present Nederland. Daar waar we in 2020 moesten schuiven in activiteiten en
prioriteiten, konden we in 2021 wel meer door op de vooraf bepaalde plannen en was de invloed
van de Coronacrisis minder groot op ons werk en financiële situatie dan in 2020. Toch vroeg het
veel aandacht. Vooraf was immers niet bekend hoe het jaar zou gaan lopen. Tegelijkertijd gaf het
ons ook kansen. Onze deelname aan het programma MSV is daar een voorbeeld van. Dit
programma werd opgestart op landelijk niveau om vrijwilligersorganisaties juist in tijden van en na
corona te helpen versterken, waarmee we ook een aantal zeer gewenste activiteiten zoals een
wervingscampagne en de overgang naar een gezamenlijke werkomgeving nu konden financieren.

Tot slot
Terugkijkend op 2021 was het een jaar van minder onzekerheid dan in 2020 maar niet met minder
uitdagingen. Het opstarten of doorzetten van projecten en programma’s vroeg naast het uitvoeren
van onze reguliere activiteiten de nodige tijd en creativiteit, zeker ook omdat er sprake was van
uitval door ziekte en wisseling van collega’s in het team van Present Nederland. Maar het is
gelukt: we mogen terugkijken op een jaar met veel successen. Dit was niet gelukt zonder de inzet
van het sterke team van Present Nederland. Naar hen én het netwerk van alle betrokkenen bij de
lokale stichtingen Present gaat dan ook speciaal onze dank uit. Samen kijken we uit naar wat
2022 ons zal brengen!

Erik Dannenberg
Voorzitter Stichting Present Nederland
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Stichting Present Nederland
Amersfoort

A   BALANS PER 31 DECEMBER 2021

Activa 31-12-2021 31-12-2020
€ € € €

Materiële vaste activa 4.050 488

Voorraden 0 1

Vorderingen
Debiteuren 18.178 33.067
Overige vorderingen en
overlopende activa 238.925 58.616

257.103 91.683

Liquide middelen 481.403 725.132

Totaal 742.556 817.304

Passiva 31-12-2021 31-12-2020
€ € € €

Reserves en fondsen
Reserves
Continuïteitsreserve 261.000 201.000
Bestemmingsreserve 50.000 25.000
Overige reserves 2.680 1.082

313.680 227.082

Kortlopende schulden 428.876 590.222

Totaal 742.556 817.304
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Stichting Present Nederland
Amersfoort

B   STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Werkelijk
2021

Begroot
2021

Werkelijk
2020

€ € €
Baten
Baten van particulieren 217.570 208.000 240.421
Baten van bedrijven 104.564 85.000 84.500
Baten van subsidies van overheden 30.882 12.000 106.618

239.424 245.000 220.349

1.230.151 1.069.997 701.745

1.822.591 1.619.997 1.353.633

240 500 13.340

Som der baten 1.822.831 1.620.497 1.366.973

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Ondersteuning lokaal Present 1.612.698 1.456.004 1.220.348

Werving
Wervingslasten 48.063 56.408 42.490

Beheer en administratie
Lasten beheer en administratie 75.472 76.899 63.865

Som der lasten 1.736.233 1.589.311 1.326.703

Saldo van baten en lasten 86.598 31.186 40.270

Bestemming van saldo
Continuïteitsreserve 60.000 30.000 25.000
Bestemmingsreserve 25.000 0 15.000
Overige reserves 1.598 1.186 270

86.598 31.186 40.270

Baten van verbonden organisaties zonder
winststreven
Baten van andere organisaties zonder
winststreven

Baten als tegenprestatie voor de levering van
producten en/of diensten

Totaal van geworven baten
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Stichting Present Nederland
Amersfoort

C   GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGLEGGING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijving handelsregister
Stichting Present Nederland is feitelijk gevestigd op Barchman Wuytierslaan 10,
3818 LH te Amersfoort, is statutair gevestigd in Zwolle en is ingeschreven bij het
handelsregister onder nummer 05080144.

Belangrijkste activiteiten van de stichting
Stichting Present Nederland is opgericht om een brug te slaan tussen mensen die
willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Grondslagen voor de balanswaardering

Algemeen

Materiële vaste activa

%

Inventaris 20,0

Alle posten in de balans worden, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen de
verkrijgingsprijs. De activa worden aangehouden voor de bedrijfsvoering tenzij anders in de
toelichting is aangegeven.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden
berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met
een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtijn 650 "Fondsenwervende
organisaties" van de Raad voor de Jaarverslaggeving voor grote en middelgrote
rechtspersonen (RJ).
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Stichting Present Nederland
Amersfoort

Vorderingen

Liquide middelen

Reserves

Fondsen

Kortlopende schulden

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen
nominale waarde.

Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven wordt
dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds.

Het vermogen wordt aangehouden voor de doelstelling waartoe ze in het leven is geroepen.
Reserves zijn middelen waarvan de aanwending door het bestuur bepaald is. De
continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico’s en om zeker te stellen dat de
stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactielasten is de
geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de vorderingen. Als de ontvangst
van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn
wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte
ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de
staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering
gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek
van transactielasten. Dit is meestal de nominale waarde.
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Stichting Present Nederland
Amersfoort

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Pensioenen

Afschrijvingen

Uitvoeringslasten
De uitvoeringslasten zijn de lasten van personeel, huisvesting, kantoorlasten en algemene
lasten. Deze uitvoeringslasten worden toegerekend aan fondsenwerving, beheer en
administratie en de doelstellingen op basis van de werkelijk bestede uren.

Materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het
beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur/verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief.

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 waarvoor zij bestemd zijn. Lasten welke hun oorsprong
vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Stichting Present Nederland heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de
verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last
verantwoord. De pensioenregeling is onder gebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.
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Stichting Present Nederland
Amersfoort

D   TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

Activa

Materiële vaste activa 31-12-2021 31-12-2020
€ €

Boekwaarde per 1 januari 488 1.881
Bij: investeringen 4.210 0

4.698 1.881
Af: afschrijvingen 648 1.393

Boekwaarde per 31 december 4.050 488

Aanschaffingswaarde 5.981 12.350
Cumulatieve afschrijvingen 1.931 11.862

Boekwaarde per 31 december 4.050 488

Voorraden 31-12-2021 31-12-2020
€ €

Voorraad drukwerk 0 1

Vorderingen

Debiteuren 31-12-2021 31-12-2020
€ €

Openstaande vorderingen 23.428 35.067
Voorziening oninbaarheid -5.250 -2.000

18.178 33.067

Een nadere specificatie van de materiële vaste activa is gegeven op bijlage 1. De materiële
vaste activa worden aangehouden uit hoofde van de doelstelling van de stichting.
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Stichting Present Nederland
Amersfoort

Overige vorderingen en overlopende activa 31-12-2021 31-12-2020
€ €

Nog te ontvangen subsidies en fondsen 226.945 53.158
Vooruitbetaalde bedragen 915 1.665
Waarborg 11.065 3.793

238.925 58.616

Liquide middelen

Rabobank 281.403 160.079
Rabobank spaarrekening 200.000 545.000
ING Bank 0 20.053

481.403 725.132

De activa Vorderingen en Liquide middelen worden aangehouden uit hoofde van de doelstelling
van de stichting.
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Stichting Present Nederland
Amersfoort

Passiva

Reserves en fondsen

Reserves

Continuïteitsreserve 31-12-2021 31-12-2020
€ €

Stand per 1 januari 201.000 176.000
Bij:dotatie vanuit overige reserves 60.000 25.000

261.000 201.000

Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari 25.000 10.000
Bij:mutatie vanuit overige reserves 25.000 15.000

Stand per 31 december 50.000 25.000

Overige reserves

Stand per 1 januari 1.082 812
Bij: resultaat boekjaar 86.598 40.270

87.680 41.082
mutatie continuïteitsreserve 60.000 25.000
mutatie bestemmingsreserve 25.000 15.000

85.000 40.000

Stand per 31 december 2.680 1.082

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 bestemmingsreserve is noodzakelijk om de opvolger van Presentnet bij alle aangesloten
stichtingen alsnog te realiseren.

De continuïteitsreserve is gevormd voor de dekking van risico's en om zeker te stellen dat de
stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Om deze risico's te kunnen
dragen is het beleid van het bestuur om de continuïteitsreserve vast te stellen op een bedrag
van minimaal 50% van de werkelijke uitvoeringslasten € 349.407, vermeerderd met
doorberekende uren projecten € 317.310 en ICT/CRM systemen € 66.200.
Voor 2021 komt dit uit op € 366.000.
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Stichting Present Nederland
Amersfoort

Kortlopende schulden 31-12-2021 31-12-2020
€ €

Crediteuren 47.752 37.630
Loonbelasting 34.741 29.144
Loopbaanbudget 9.109 13.668
Vakantiedagenverplichting 22.950 0
Nog te betalen bedragen 39.637 11.124
Terug te betalen NOW 0 23.583
Vooruitontvangen subsidies en fondsen 231.770 475.073
Vooruitontvangen bedragen 42.917 0

428.876 590.222

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huurcontract
De stichting is een meerjarige financiële verplichting aangegaan terzake van vaste huur van
de kantoorruimte gelegen aan Barchman Wuytierslaan 10 (unit 4, 10 en 11) te Amersfoort.
Het contract is ingegaan op 1 mei 2021 voor de duur van 12 maanden. Verlengingsperiode
van telkens 12 maanden met een opzegtermijn van 3 maanden.
De huur per jaar (inclusief servicekosten) bedraagt € 21.143.
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Stichting Present Nederland
Amersfoort

E   TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Baten
Werkelijk

2021
Begroot

2021
Werkelijk

2020
€ € €

Baten van particulieren
Giften en donaties 17.570 8.000 40.421
Schenkingen 200.000 200.000 200.000

217.570 208.000 240.421

Baten van bedrijven
Bijdrage bedrijven 104.564 85.000 84.500

104.564 85.000 84.500

Subsidie VWS - #eenkleingebaar 30.882 12.000 106.618

30.882 12.000 106.618

Opbrengst bijdragen plaatselijke stichtingen 239.424 245.000 220.349

239.424 245.000 220.349

Bijdrage Stichting Rotterdam 35.000 0 14.875
Bijdrage Dioraphte 35.000 0
Baten fondsenwerving algemeen 0 67.500 0

70.000 67.500 14.875

Bijdrage Sociaal tuinieren 70.063 58.574 36.641
Bijdrage coronasteunfonds 51.940 0 161.328
Bijdrage ZonMW - Jong Present 0 0 130.573
Bijdrage ZonMW - Jong Present 2.0 556.720 690.373 173.676
Bijdrage Verduurzamen 2.0 0 0 18.509
Bijdrage Kansfonds - De Vrijwilliger Centraal 0 0 4.666
Bijdrage NOV - Samen Ouder Worden 187.331 198.700 112.917
Bijdrage VSB Fonds - Niemand aan de kant 70.594 54.850 45.560
Bijdrage Janivo Stichting 0 0 3.000
Bijdrage NOV - Maatschappelijke Stimulering
Vrijwilligers 151.768 0 0
Bijdrage World Servants 71.735 0

1.160.151 1.002.497 686.870

1.230.151 1.069.997 701.745

Baten van verbonden organisaties zonder
winststreven

Baten van andere organisaties zonder
winststreven

Baten van subsidies van overheden

Algemeen omzien naar elkaar

Projecten
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Werkelijk
2021

Begroot
2021

Werkelijk
2020

€ € €

Bijdrage presentdagen 0 12.160
Verkoop drukwerk 240 500 1.180

240 500 13.340

Baten als tegenprestatie voor de levering
van producten en/of diensten
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Werkelijk 2021

Toere-
kening-
factor

Onder-
steuning
lokaal

Present
Wervings-

lasten
Werkelijk

2021
Begroot

2021
Werkelijk

2020
€ € € € € €

Eigen bestedingen 1.345.053 0 0 1.345.053 1.183.297 980.140
Publicatie en communicatie 0 41.773 0 41.773 50.000 28.827

1.345.053 41.773 0 1.386.826 1.233.297 1.008.967
Uitvoeringslasten

gewogen
Personeelslasten fte's 206.750 4.858 58.300 269.908 294.449 276.664
Afschrijvingen fte's 496 12 140 648 2.500 1.393
Huisvestingslasten fte's 21.096 496 5.949 27.541 19.000 18.146
Algemene lasten fte's 39.303 924 11.083 51.310 40.065 21.533

267.645 6.290 75.472 349.407 356.014 317.736

1.612.698 48.063 75.472 1.736.233 1.589.311 1.326.703

Werving
baten

Lasten
beheer

en
admini-
stratie

Totaal
Besteding

doelstelling
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Stichting Present Nederland
Amersfoort

Besteed aan doelstellingen

Ondersteuning lokaal Present
Werkelijk

2021
Begroot

2021
Werkelijk

2020
€ € €

Besteding
ICT/CRM systemen 114.542 86.500 58.350

17.856 47.000 50.387
Besteding Sociaal tuinieren 73.505 58.574 52.183
Besteding coronasteunfonds 51.267 0 161.328
Besteding ZonMW - Jong Present 0 0 154.711
Besteding ZonMW - Jong Present 2.0 556.720 690.373 173.676
Besteding Verduurzamen 2.0 0 0 23.696
Besteding Kansfonds - De Vrijwilliger Centraal 0 0 18.505
Besteding NOV - Samen Ouder Worden 157.342 193.500 96.758
Besteding VSB Fonds - Niemand aan de kant 72.108 54.850 45.560
Besteding Janivo Stichting 0 0 3.000
Besteding VWS - #eenkleingebaar 49.511 0 106.618
Besteding bijdragen van bedrijven 46.570 45.000 38.588

135.209 0 0
Besteding World Servants 69.130 0 0
Dotatie voorziening bijdragen lokale stichtingen 1.293 7.500 -3.220

1.345.053 1.183.297 980.140

Uitvoeringslasten 267.645 272.707 240.208

1.612.698 1.456.004 1.220.348

Sociaal Tuinieren 5.400
Coronasteunfonds 42.509
Jong Present 2.0 329.638
Samen Ouder Worden 12.493
#eenkleingebaar 10.250
Bijdrage bedrijven 36.300
World Servants 51.302
Giften 10.907

498.799

Kengetallen besteed aan de doelstelling
werkelijk

2021
begroot

2021
Werkelijk

2020
% % %

Totale bestedingen aan de doelstelling
als % van de som van de geworven baten 88,5 89,9 90,2

Ondersteuning bestaande stichtingen

Besteding NOV - Maatschappelijke Stimulering
Vrijwilligers

Van de bestedingen in 2021 ad € 1.345.053 zijn de volgende bedragen doorgestort naar de
lokale stichtingen:
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Werving

Wervinglasten
werkelijk

2021
begroot

2021
Werkelijk

2020
€ € €

Besteding
Communicatie 41.065 40.000 4.285
Overige wervingslasten 708 10.000 24.542

41.773 50.000 28.827

Uitvoeringslasten 6.290 6.408 13.663

48.063 56.408 42.490

Kengetallen wervingslasten
werkelijk

2021
begroot

2021
Werkelijk

2020
% % %

Wervingslasten in % van de geworven baten 2,6% 3,5% 3,1%
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Uitvoeringslasten

Werkelijk
2021

Begroot
2021

Werkelijk
2020

€ € €
Personeelslasten
Lonen en salarissen 436.107 444.900 376.727
Sociale lasten 124.611 120.549 113.948
Overige personeelslasten 26.500 29.000 23.687
Af: doorberekende uren projecten -317.310 -300.000 -237.698

269.908 294.449 276.664

Lonen en salarissen
Salarissen 373.042 374.600 322.187
Keuzebudget 70.011 70.300 55.965
Mutatie vakantiedagenverplichting 22.950 0 0

466.003 444.900 378.152
Af: zwangerschaps-/ziekengelduitkering -29.896 0 -1.425

436.107 444.900 376.727

Sociale lasten
Sociale lasten 72.071 72.370 69.797
Pensioenpremie 43.171 43.350 31.529
Bijdrage ziekteverzuimverzekering 9.369 4.829 12.622

124.611 120.549 113.948

Overige personeelslasten
Onkostenvergoedingen 15.645 18.000 17.933
Vrijwilligersvergoeding 939 2.000 1.849
Overige personeelslasten 9.916 9.000 3.905

26.500 29.000 23.687

In 2021 waren er gemiddeld 7,08 personeelsleden werkzaam, (2020: 5,98).
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Werkelijk
2021

Begroot
2021

Werkelijk
2020

€ € €

Afschrijving
Afschrijving inventaris 648 2.500 1.393

648 2.500 1.393

Huisvestingslasten
Huur inclusief energie en servicelasten 24.879 18.000 16.732
Overige huisvestingslasten 2.662 1.000 1.414

27.541 19.000 18.146

Algemene lasten
Kantoorbenodigdheden 6.456 1.500 1.109
Telefoon-/automatiseringslasten 904 1.500 1.714
Contributies en abonnementen 5.039 2.565 3.849
Verzekeringen 2.486 4.000 2.469
Administratiekosten 24.858 14.000 0
Accountantslasten 8.596 9.000 9.153
Advieslasten 842 2.500 2.414
Bestuurslasten 567 1.000 683
Rente- en banklasten 1.584 500 504
Overige algemene lasten -22 3.500 -362

51.310 40.065 21.533
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F   ONDERTEKENING BESTUUR

Amersfoort, ….........................

H.J. Dannenberg J.W. Meinsma

Voorzitter Penningmeester

M. Kuiper-Leusink R.F.J. van Willigen

H. Tjalma-den Oudsten C.M. Boogaard-van Ommeren

H.E.L. Loeffen

Hierbij verklaart het bestuur de jaarrekening 2021 voor akkoord.
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A  Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring

B   Bezoldiging bestuurders

Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is de stichting vrijgesteld van de verplichting tot controle
van de jaarrekening door een accountant. Op grond daarvan is geen opdracht tot
accountantscontrole verstrekt. Derhalve ontbreekt een controleverklaring.

Het bestuur van Stichting Present Nederland bestaat uit zeven personen en de directeur.
De zeven bestuursleden zijn vrijwillig verbonden aan de organisatie en ontvangen geen
bezoldiging en/of vergoeding. Onkosten die gemaakt worden bij het uitoefenen van hun
bestuursfunctie kunnen gedeclareerd worden tegen overlegging van nota's/bonnen.
De directeur wordt verloond volgens de CAO Sociaal Werk.
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1   OVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA PER 31 DECEMBER 2021

Afschrij- Des/inves- Afschrij-
Jaar van vings- Aanschaf Boekwaarde teringen vingen Boekwaarde

Omschrijving aanschaf percentage waarde 01-01-2021 2021 2021 31-12-2021
% € € € € €

Inventaris
Laptop 2016 20,0 699 34 34 0
Telefooninstallatie 2016 20,0 323 30 30 0
Laptop 2018 20,0 749 424 150 274
Laptop 2021 20,0 489 489 16 473
Bureaus 2021 20,0 3.721 3.721 418 3.303

5.981 488 4.210 648 4.050
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