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Bestuurssamenstelling per 31 december 2021
dhr. drs. J. van Arnhem MBA
dhr. drs. A. Brouwer

Drachten
Joure

bestuurder
bestuurder

Doelstelling
De stichting heeft ten doel: het verwerven en beheren van vermogensbestanddelen en het in
geldelijke zin ondersteunen van de activiteiten van de Stichting Hof en Hiem en Stichting
Aanleunwoningen Hof en Hiem, beide gevestigd te Sint Nicolaasga, voorts al hetgeen met een
en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de
ruimste zin des woords.

Activiteiten
De activiteiten zullen zich blijven richten op de in de doelstelling genoemde taken.

Resultaat en bestemming
Het resultaat over 2021 bedraagt € 466. Dit bedrag is toegevoegd aan het eigen vermogen.

Toekomstige ontwikkelingen
Op termijn zal er meer aandacht geschonken worden aan de doelstelling van deze stichting.
Het verwerven van vermogensbestanddelen heeft tot nu toe onvoldoende aandacht gekregen. Ook zal
er meer gedaan worden aan de naamsbekendheid van de stichting.
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Jaarrekening 2021

Stichting Vrienden van Hof en Hiem

1. Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen
1.1 Waarderingsgrondslagen
Bij de keuze van de grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn de beginselen van
"realisatie", "voorzichtigheid", "continuïteit" en "bestendige gedragslijn" in acht genomen.
a. Algemeen
Activa en passiva worden opgenomen voor de nominale waarde, tenzij in deze toelichting anders wordt vermeld.
b. Vaste activa
De vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafprijs minus afschrijvingen, gebaseerd op een percentage van de
aanschafprijs.
c. Vorderingen
Rekening wordt gehouden met noodzakelijk geachte waarderingscorrecties, in verband met oninbaarheid.
d. Voorzieningen
De voorzieningen dienen ter dekking van specifiek aanwijsbare verplichtingen en risico's.
1.2 Resultaatbepalingsgrondslagen
a. Gewone bedrijfsopbrengsten.
De bedrijfsopbrengsten bestaan uit toegezegde subsidiebaten en in rekening gebrachte bedragen voor activiteiten.
b. Gewone bedrijfslasten.
De aan de organisatie en activiteiten bestede kosten en de overige met de gewone bedrijfsuitoefening verband
houdende kosten, welke ten grondslag liggen aan de bedrijfsopbrengsten, worden als bedrijfslasten verantwoord.
1.3 Financiële baten en lasten
Als rentebaten worden verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen renten.
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2. Balans per 31-12-2021

Activa

31-12-2021

31-12-2020

-

194
194

185.976
185.976

212.550
212.550

185.976

212.744

Vlottende activa
Vorderingen
Rekening courant Stichting Aanleunwoningen
Overlopende activa
Liquide middelen
RC Rabobank
Spaarekening/deposito

Passiva

Eigen Vermogen
Kortlopende schulden
Rekening courant Stichting Hof en Hiem
Overlopende passiva

31-12-2021

31-12-2020

182.633

182.168

250
3.093
3.343

30.576
30.576

185.976

212.744
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3. Winst- en verliesrekening 2021

Baten

2021

2020

Rente opbrengsten
Donaties en giften

3.050

250

totaal baten

3.050

250

Lasten

2021

2020

Stichtingskosten
Diverse kosten
Giften
Rente kosten

2.300
284

10.688
66

totaal lasten

2.584

10.754

resultaat

466

10.504-

Resultaatbestemming: het resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen.
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