
Stichting Goede Doelen Marinus Heuvelman

Financiële jaarstukken Stichting Goede Doelen Marinus Heuvelman 2021

Algemeen
De stichting is opgericht op 13 mei 2015.

Het RSINummer van de stichting luidt: 8552 01 083

Op 8 maart 2016 heeft de Belastingdienst op verzoek de stichting aangemerkt als een
algemeen nut beogende instelling (ANBI), met als doelstelling:

*    het ondersteunen van goede doelen, te weten
      - kerkelijke organisaties;
      - organisaties met betrekking tot gezondheid;
      - organisaties met betrekking tot natuurbehoud;
      - organisaties met betrekking tot zending;
      - organisaties met betrekking tot sport en welzijn binnen de voormalige kern Ouderkerk aan den
          Ijssel van de gemeente Krimpenerwaard;
      - overige instellingen met een ANBI status;
*     en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
       verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting heeft geen winstoogmerk. 

Samenstelling van het bestuur
Per 31 december 2021 wordt het bestuur gevormd door:
- Dhr. H. Treure, voorzitter
- Mevr. J. Klein - van Splunder, secretaris
- Dhr. A.H. Teeuwissen, penningmeester
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Balans 31-12-2021 31-12-2020
Activa € €

Vaste activa
Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen 928.000
Vervoermiddelen 22.500

950.500 0

Financiële vaste activa
Deelneming Penmar B.V. 3.010.532
Effecten 911.179

3.921.711 0

Som der Vaste activa 4.872.211 0

Vlottende activa
Overige vorderingen
Te vorderen dividendbelasting 0
Aflossing volgend boekjaar lening u/g 39.000

39.000 0

Liquide middelen
Rabobank:
NL90RABO0306838826 rekening-courant 153.267 312
NL72RABO03293569963 doelsparen 98.014 5.512
Van Lanschot:
NL70FVLB0637421841 betaalrekening 91.476
NL81FVLB7000707585 effectenrekening 1.816

344.573 5.824

Som der Vlottende activa 383.573 5.824

Balanstotaal 5.255.784 5.824
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31-12-2021 31-12-2020
Passiva € €

Eigen vermogen 2.898.013 5.824

Kortlopende schulden

Rekening-courant Penmar B.V. 2.350.560
Nog te betalen facturen 1.211
Nog te betalen kosten 6.000 0

Som der kortlopende schulden 2.357.771 0

Balanstotaal 5.255.784 5.824

Verloop eigen vermogen
Saldo begin boekjaar 5.824 7.479
Resultaat boekjaar 2.892.189 -1.655

Saldo einde boekjaar 2.898.013 5.824
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Resultatenrekening 2021 2020
€ €

Baten
Schenkingen 20.000 20.000
Nalatenschappen 3.035.125

Huuropbrengsten onroerend goed 7.250
Boekwinst verkoop activa 2.500

Opbrengsten effecten 26.995
Rente leningen u/g 19.683
Interest 2 1

Totaal baten 3.111.555 20.001

Lasten
Giften ANBI-instellingen 22.286 21.536

Beheerskosten onroerend goed 39.807

Afschrijving vervoermiddelen 22.500
Kosten vervoermiddelen 2.472

Bestuurskosten - reiskosten
Bestuurskosten - kosten secretariaat
Administratiekosten 6.000
Overige algemene kosten 59

Gerealiseerde koersverliezen 74.552
Niet gerealiseerde koersverliezen (= mutatie voorziening) 22.226

Rente hypotheek 471
Bankrente en -kosten 293 120

Negatief resultaat deelneming Penmar B.V. 28.700

Som der lasten 219.366 21.656

Resultaat boekjaar 2.892.189 -1.655
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva:

Materiële vaste activa

Deelnemingen

Effecten

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Kortlopende schulden en overlopende passiva
De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten 
hoogste één jaar en worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale 
waarde.

De liquide middelen zijn tegen nominale waarde opgenomen en staan ter vrije beschikking.

De gebouwen worden gewaardeerd tegen de waarde in het economisch verkeer op moment van 
verkrijging. Rechten van vruchtgebruik worden hierop niet in mindering gebracht. 
In 2019 is een vruchtgebruik voor het leven gevestigd op het pand gelegen Kerkweg 2 te 
Ouderkerk aan den Ijssel ter waarde van € 198.000.

De vervoermiddelen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair 
berekende afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische 
levensduur (maximaal vijf jaren) en rekening houdend met de restwaarde.

De effecten zijn, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen de aanschafwaarde of, 
indien deze lager is, de beurswaarde.

De deelnemingen worden gewaardeerd tegen de netto vermogenswaarde, afhankelijk van de 
mate van deelneming. Het aandeel in het resultaat, bepaald volgens uniforme grondslagen, wordt 
bij deze grondslag in de waarde van de deelnemingen begrepen, onder aftrek van het toegekende 
dividend.

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn 
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van 
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van 
individuele beoordeling van de vorderingen.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentelasten en soortgelijke kosten

De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben, ongeacht of zij 
tot ontvangsten en uitgaven in het boekjaar hebben geleid. Winsten worden slechts genomen voor zover 
die op de balansdatum zijn gerealiseerd.

Verliezen en risico's, die hun oorsprong hebben voor het einde van het boekjaar, worden in de 
financiële jaarstukken verwerkt indien zij bekend zijn op het moment van het opmaken van de 
financiële jaarstukken.

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de 
effectieve rentevoet.

Rentelasten en soortgelijke kosten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve 
rentevoet.
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