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STICHTING VRIENDEN VAN DE BRINK, VRIES

Balans per 31 december 2020
(na resultaatbestemming)
31-dec-20
€

31-dec-19
€

€

€

ACTIVA
Vorderingen op korte termijn
Liquide middelen
Rabo rekening courant
Rabobank rendement

2.241

41.461
43.607

808

90.002
43.603
85.068

133.605

87.309

134.413

PASSIVA
Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Algemene reserve

45
58.372

45
83.308
58.417

Reservering projecten
Project Special Cruyff Court
Nog te besteden geoormerkte bijdragen

22.968
5.000

83.353

38.173
5.000
27.968

Schulden op korte termijn
Overige kortlopende schulden

924

43.173
7.887

924

7.887

87.309

134.413

STICHTING VRIENDEN VAN DE BRINK, VRIES

Staat van baten en lasten over 2020
2020
€

2019
€

€

€

BATEN
Donaties en giften
Schenkingen, erfstellingen en legaten

2.991

4.416
0

Externe bijdragen projecten
Totaal baten

0
2.991

2.524
6.940

LASTEN
Besteed aan Projecten
Projecten
Overige lasten
Algemene kosten
Totaal lasten
Saldo voor financiële baten en lasten
Financiële basten en lasten
Rentebaten

Saldo baten en lasten

26.590

11.903
26.590

11.903

1.341

1.097

27.931

13.000

-24.940

-6.060

4

4

-24.936

-6.056

-24.936

-6.056

Bestemming saldo baten en lasten boekjaar
Mutatie algemene reserve
Onttrekking (-) / Toevoeging (+)

STICHTING VRIENDEN VAN DE BRINK, VRIES

Kasstroomoverzicht 2020

2020
€
KASSTROOM OPERATIONELE ACTIVITEITEN
Exploitatieresultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Cashflow

2019
€

-24.940

-6.060

-24.940

-6.060

-1.433
-6.963
-8.396

3.000
5.505
8.505

4
0
4

4
0
4

Totaal kasstroom operationele activiteiten

-33.332

2.449

KASSTROOM FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Nog te besteden geoormerkte bijdragen
Reservering Special Cruyff Court
Totaal kasstroom financieringsactiviteiten

-15.205
-15.205

38.173
38.173

Mutatie geldmiddelen

-48.537

40.622

Toelichting geldmiddelen
Stand per 1 januari
Mutatie geldmiddelen
Stand per 31 december

133.605
-48.537
85.068

92.983
40.622
133.605

Verandering in werkkapitaal
Vorderingen
Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

STICHTING VRIENDEN VAN DE BRINK, VRIES
Toelichting op de jaarrekening
Algemene grondslagen voor de opstelling jaarrekening
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen
voor financiële verslaggeving.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in
het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.
Doelstelling
De stichting heeft tot doel het verlenen (van met name financiële) steun aan cliënten van stichting
"Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen", statutair gevestigd te
Amsterdam, doch uitsluitend aan cliënten, die hun regulier verblijf houden in de te Vries gevestigde
locatie van deze stichting, deze locatie voorheen genoemd " De Brink".
De stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door het bijeen brengen van gelden en deze gelden
te besteden aan niet voor bekostiging in aanmerking komende doeleinden in het belang van hiervoor
bedoelde locatie en haar bewoners.
Projecten
De stichting Vrienden van de Brink voert onder andere het - administratieve beheer - over de inzameling
van gelden voor projecten met een vooraf vastgestelde bestemming, zoals recent de realisatie van het
Johan Cruijff Court. In geval van onderhanden projecten per balansdatum zijn de ingezamelde bijdragen
als reservering in de balans opgenomen.
Een overzicht van de projecten in het verslagjaar is opgenomen bij de toelichting baten en lasten.
Met deze wijze van verwerking verwacht het bestuur de gebruikers van de jaarrekening een transparant
financieel beeld van deze projecten te geven.
Grondslagen voor de balanswaardering
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen, zowel op lange als op korte termijn, worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale
waarde.
Noodzakelijk geachte voorzieningen worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald
op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Reservering projecten
Onderhanden projecten worden gewaardeerd tegen de per balansdatum beschikbaar gestelde
projectbaten en verminderd met de aan het project per balansdatum toewijsbare kosten. De per
balansdatum beschikbaar gestelde projectbaten, verminderd met de projectkosten, voor onderhanden
projecten worden gereserveerd.
De projectbaten bestaan uit de per balansdatum ontvangen bijdragen en definitief gedane toezeggingen.
De projectkosten omvatten de direct op het project betrekking hebbende kosten, de kosten die
toerekenbaar zijn aan de projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn aan het project en
andere kosten die contractueel kunnen worden toegerekend.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij
op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor
het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden.
Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten, de baten, de kosten en andere
lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.
Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze
voorzienbaar zijn.
Projecten
Projectbaten en -lasten worden per project als baten en lasten verwerkt in de staat van baten en lasten.
De projectbaten bestaan uit de per balansdatum ontvangen bijdragen en definitief gedane toezeggingen.
De projectkosten omvatten de direct op het project betrekking hebbende kosten, de kosten die
toerekenbaar zijn aan de projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn aan het project en
andere kosten die contractueel kunnen worden toegerekend.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Algemeen
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

STICHTING VRIENDEN VAN DE BRINK, VRIES
Toelichting op de balans per 31 december 2020
31-dec-20
€

31-dec-19
€

€

€

TOELICHTING BALANS ACTIVA
Vorderingen op korte termijn
Toegezegde bijdrage Classic Concert Expres
Toegezegde bijdrage JCC
Terug te ontvangen kosten hosting website

808
2.171
70
2.241

808

83.308
-24.936
58.372

89.364
-6.056
83.308

22.968
5.000
27.968

38.173
5.000
5.000

817
107

1.640
6.247

924

7.887

TOELICHTING BALANS PASSIVA
Algemene reserve
Saldo per 1 januari
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december

Reservering projecten
Project Special Cruyff Court
Nog te besteden geoormerkte bijdragen
Overige kortlopende schulden
Te betalen accountantskosten
Nog te betalen projectkosten 2020
Overige overlopende posten

STICHTING VRIENDEN VAN DE BRINK, VRIES
Toelichting op de staat van baten en lasten 2020

2020
€

2019
€

TOELICHTING BATEN
Donaties en giften
Jaarlijkse bijdrage donateurs
Overige donaties en giften

2.435
556
2.991

2.949
1.467
4.416

0

2.524
2.524

Schenkingen, erfstellingen en legaten
Externe bijdragen projecten
Bijdrage schildersatelier
Bijdrage concerten Classic Expres
Bijdrage belevingstheater
Bijdrage Cradel

TOELICHTING PROJECTKOSTEN
Projecten
Bekostiging schildersatelier
Bouw volière belevingstuin
Blind date tour cliënten
Duurzaam buitenverblijf konijnen en cavia's (De Kiep)
Aanschaf Skill pop (training sociale veiligheid)
Bijdrage seizoenkaarten FC Groningen 19/20
Bijdrage JCC
Sneltekenaar (kerstmarkt)
Online inspiratiebibliotheek (coronaperiode)
Betonpad groentetuin De Kiep
Kadootje woongroepen (coronaperiode)

3.152
2.000
505
3.327
1.500
1.419
10.000
538
2.000
11.495
2.557
26.590

11.903

101
817
423
1.341

817
280
1.097

TOELICHTING OVERIGE LASTEN
Overige lasten
Algemene kosten
Kosten website
Accountantskosten
Overige algemene kosten

STICHTING VRIENDEN VAN DE BRINK
Samenstelling bestuur per 31 december 2020

Naam

Woonplaats

Functie in het bestuur

Dhr. W. Dijkstra

Groningen

Voorzitter

Mw. G. Boersema

Tynaarlo

Secretaris

Dhr. H. Ottens

Yde

Penningmeester

Dhr. A. Schipper

Peize

Lid

Dhr. S. Faber

Vries

Lid

Mutaties 2020
Geen

Vaststelling jaarrekening
De jaarrekening is vastgesteld in de bestuursvergadering d.d.24 juni 2021

