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1. ALGEMEEN
Oprichting
De stichting werd opgericht op 26 maart 2014 en is geregistreerd in het stichtingenregister van
de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 60323701. De stichting is statutair gevestigd
aan de Ariën Verhoeffstraat 20, te Arnhem.

Doelstelling
Ondersteuning bieden aan mensen in de laatste levensfase waarbij er sprake is van een klein of
geen sociaal netwerk door vrijwilligers vanuit Stichting NAbij.
Ondersteuning bieden in de thuissituatie van zorgvrager om thuis sterven mogelijk te maken
maar ook bij zorginstellingen en ziekenhuizen.

Bestuur
De volgende personen vormden in 2021 het bestuur:
John Jansen, voorzitter
Peter van der West, penningmeester
Mo van Dijk, bestuurslid beleid
Annelies van Amersvoort, bestuurslid

Personeel
Bij de organisatie zijn twee betaalde medewerkers werkzaam en circa 40 vrijwilligers.

Vaststelling van de jaarrekening
Het Bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van de jaarrekening.
In de vergadering van het Bestuur van Stichting Eenzame Dood op 23 februari 2022 is de
jaarrekening 2021 vastgesteld.
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2. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de stellige uitspraken van de Richtlijnen
voor de jaarverslaggeving, specifiek RL640 'organisaties zonder winststreven', die uitgegeven zijn
door de Raad voor de Jaarverslaggeving en de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector (WNT).
De jaarrekening is opgemaakt op basis van verkrijgingsprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Vergelijking met voorgaand jaar
Vergelijkende cijfers over het jaar 2020 zijn opgenomen in de balans en de staat van baten en
lasten.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, indien nodig onder aftrek van een
voorziening voor oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover met anders vermeld, ter vrije beschikking van de
onderneming en betreffen de direct opeisbare vorderingen op banken en kasgelden.
Schulden
De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende
baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten zijn
verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Lasten welke hun oorsprong vinden in
het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
Subsidies en overige inkomsten
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar ontvangen subsidies
en overige opbrengsten. De subsidies worden toegerekend aan de periode waarin de activiteiten
worden uitgevoerd.
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3. BALANS (na winstbestemming)
ACTIVA

31-12-2021

31-12-2020

Vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

€
€

103.607

Balanstotaal

PASSIVA

€

103.607

€

103.607

€
€
€

31-12-2021

76.792
63.325 €

76.792

€

76.792

31-12-2020

Reserve en fondsen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve

€
€

42.646
60.000

€
€

31.207
45.000

Kortlopende schulden
Crediteuren
€
Loonbelasting
€
Overige belastingen en €
premies

Balanstotaal

936
25

€
€
€

115
470
-

€

961

€

585

€

103.607

€

76.792
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4. REKENING VAN BATEN EN LASTEN

Realisatie
2021

Begroting
2021

Realisatie
2020

BATEN
Subsidies
Donaties
Vriendje voor een tientje
Overige

€
€
€
€

75.380
400
120
-

Incidentele baten

€

-

Totaal baten

€

75.900

€

Personeelskosten
Huisvestingslasten
Organisatiekosten
Activiteitenkosten

€
€
€
€

29.977
600
4.817
14.067

Lasten voorgaande jaren

€

Totaal lasten

Bedrijfsresultaat

€
€

73.800
490

€

120

€
€
€

56.931
905
120
0

€

-

74.410

€

57.956

€
€
€
€

30.141
600
4.670
11.400

€
€
€
€

28.454
600
4.753
7.640

-

€

-

€

-

€

49.461

€

46.811

€

41.447

€

26.439

€

27.599

€

16.509

LASTEN
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5. TOELICHTING BALANS

VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen

€ 103.607,-

Betreffen de bankrekening bij de ING:
Bedrijfsspaarrekening
Lopende rekening

€ 101.411,- 2.196,€ 103.607,-

RESERVES EN FONDSEN
Algemene reserve

€ 42.646,-

Saldo per 1 januari 2021
Bij: exploitatieresultaat 2021
Af: overheveling naar bestemmingsreserve
Saldo per 31 december 2021

€
€

31.20726.439,15.000,- -/42.646,-

De algemene reserve wordt ingezet voor de aanloopkosten van de realisatie van
het NAbij huis.
Bestemmingsreserve exploitatie

€ 60.000,-

Saldo per 1 januari 2021
Bij: overheveling van de algemene reserve
Saldo per 31 december 2021

€ 45.000,- 15.000,€ 60.000,-

De bestemmingsreserve exploitatie is bestemd om bij eventuele beëindiging van
de subsidie de activiteiten nog twee jaar voort te kunnen zetten.

KORTLOPENDE SCHULDEN
Loonbelasting
Betreft de af te dragen loonheffing over november en december.

€

936,-

Overige belastingen en premies
Betreft de premie PAWW over het vierde kwartaal

€

25,-

Jaarrekening 2021

9

6. TOELICHTING REKENING VAN BATEN EN LASTEN

BATEN
Subsidies

€ 75.380,-

Regulier
Eenmalige extra subsidie in verband met Corona

€ 72.730,- 2.650,€ 75.380,-

De reguliere subsidie betreft de subsidie van het Ministerie van Welzijn Gezondheid en Sport
gebaseerd op het gemiddeld aantal begeleidingen over de jaren 2017 tot en 2020 van 60.7
(2020: 48) tegeneen normbedrag van € 1.198,19 (2020: € 1.186,06).

Donaties

€

400,-

€

120,-

Betreffen drie donaties.

Vriendje voor een tientje

LASTEN

Personeelskosten

€ 29.977,-

De personeelskosten hebben betrekking op 20 uur coördinatie.

Huisvestingkosten

€

600,-

Organisatiekosten

€

4.817,-

De organisatiekosten zijn als volgt te specificeren:
Bestuurskosten
Coaching
Kantoorkosten

€
-

418,495,498,-

Betreft de huur van het kantoor van de coördinator.

Jaarrekening 2021

10

Loonadministratie
Bankkosten
Contributies en abonnementen
Verzekeringen
Hosting en onderhoud website en portal
Overige

€

557,166,573,152,707,1.251,4.817,-

Activiteitenkosten

€

14.067,--

€
€

2.600,1.600,1.123,3.895,4.800,49,14.067-

€

26.439,-

De activiteitenkosten zijn als volgt te specificeren:
Cursuskosten
Reiskosten
Bloemen vrijwilligers
Bijeenkomsten en attenties vrijwilligers
Kosten vrijwilligers
Overige

De activiteitenkosten zijn hoger dan begoot als gevolg van een toename van de
kosten vrijwilligers.

Exploitatieresultaat
Het exploitatieresultaat is toegevoegd aan de algemene reserve.

-
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7. OVERIGE
Voorstel resultaatbestemming 2021
Het Bestuur stelt voor het resultaat over de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december
2021 ad € 26.439,- toe te voegen aan de algemene reserve.

Statutaire regeling omtrent het resultaat
In de statuten is geen bepaling opgenomen die voorschriften geeft omtrent de bestemming van
het resultaat.
Vaststelling jaarrekening
De jaarrekening van Stichting Eenzame Dood over het boekjaar 2021 wordt vastgesteld door het
bestuur

John Jansen ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Peter van der West …………………………………………………………………………………………………………………………….

Annelies van Amersvoort …………………………………………………………………………………………………………………

Tineke Appels …………………………………………………………………………………………………………………………………..
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