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Inleiding 

Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van de Stichting Vrienden van Het Hoekhuis. Dit verslag geeft 

een korte terugblik over 2021. Zo informeren wij u over het ontstaan en doel van de stichting en 

onze activiteiten. Een vriendenstichting is niets zonder vrienden. Wij zijn dan ook heel blij met alle 

vrienden en andere betrokkenen die Het Hoekhuis met haar bewoners een warm hart toedragen.  

 Oprichting stichting 

Stichting Vrienden van Het Hoekhuis is opgericht als steunfonds voor Het Hoekhuis om meer 

mogelijk te kunnen maken voor de bewoners dan de basisvoorziening wonen. Vanaf 12-02-21 

hebben we bestaansrecht en staan we ingeschreven bij de KVK. Sinds april 2021 heeft de Stichting 

Vrienden van Het Hoekhuis de ANBI-status. Het bestuur kent drie leden. Een ieder is betrokken bij- 

en zet zich actief in voor het welzijn van de bewoners en ondersteuning van de zorgondernemers van 

Het Hoekhuis.  

 Missie 

“Goed leven is samen leven” 

Wij streven een actieve rol van de bewoners in de naaste omgeving na, zodat Het Hoekhuis, behalve 

voor de bewoners, ook een bijdrage aan de directe omgeving kan leveren. We vinden dat iedereen 

het recht heeft om mee te mogen doen in de maatschappij, ook als je daar wat hulp bij nodig hebt. 

Een beperking mag geen belemmering zijn om een zo gewoon mogelijk leven te hebben. 



Doel 

Vrienden zijn goed in het bieden van een steuntje in de rug wanneer dat nodig is. Of een gebaar waar 

de ander blij van wordt. 

De stichting heeft ten doel het financieel mogelijk maken van extra voorzieningen die een positieve 

invloed hebben op de ontwikkeling en/of de kwaliteit van leven van de bewoners. Dit doen we door 

het bieden van financiële ondersteuning van projecten, activiteiten en materialen die nodig zijn om 

ons doel te verwezenlijken. 

Activiteiten 

Onze eerste prioriteit was (en is) het verzamelen van vrienden en donateurs om zo financiële 

middelen te verkrijgen. Dit hebben we gedaan door het opzetten van een website, uitdelen van 

folders en veel mondelinge informatie aan mensen in onze directe omgeving.  

Om onze stichting te steunen worden er leuke, unieke cadeaus via onze website aangeboden. Hier 

zijn er verschillende van verkocht. 

En groot succes was de verkoop van kersttulbanden. Door de liefdevolle inzet van een professionele 

kok en de hulp van bewoners en vrienden, zijn er dit jaar 185 tulbanden gebakken en verkocht.  

Ook de verkoop van speciale kerstkaarten verliep zeer goed. Hiervan zijn er 400 verkocht. 

Er bestaan in Nederland veel fondsen voor goede doelen. Er zijn dit jaar door ons vier fondsen 

aangeschreven. Van één hebben we niets gehoord, één is afgewezen en van twee hebben we een 

grote donatie mogen ontvangen. Van het Dr C.J Vaillantfonds en Stichting SFO. 

Naast dat we geld hebben verzameld is er ook geld uitgegeven. De eerste schenking aan de 

bewoners en de zorgondernemers was voor de sportieve activiteiten die vanaf april 2021 zijn 

ondernomen. Denk hierbij aan powerkiten, blokarten, mountainbiken en kanoën in de Biesbosch. 

Doel van deze activiteiten was het met elkaar actief bezig zijn, plezier hebben en elkaar zo beter 

leren kennen. Voor het sinterklaasfeest hebben de bewoners gezelschapsspellen gekregen voor in de 

gemeenschappelijke woonruimte. 

Projecten 2022 

In 2022 zal de stichting o.a. financiële ondersteuning bieden aan Het Hoekhuis bij de activiteiten, het 

realiseren van de aanleg van de tuin, het verder inrichten van de gemeenschappelijke ruimte en 

materialen voor de dagactiviteiten. 

 

 

Spijkenisse, 23 februari 2022 

Het bestuur, 

G. Barends G. Stans J. van Riet 
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Stichting Vrienden van Het Hoekhuis, Spijkenisse

Balans per 31 december 2021

€

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen 5.000,00             

Liquide middelen 22.356,17          

27.356,17          

Totaal activa 27.356,17          

PASSIVA

Eigen vermogen

Bestemmingsreserve inrichting 20.000,00          

Bestemmingsreserve continuïteit 7.356,17             

27.356,17          

Totaal passiva 27.356,17          

3



Stichting Vrienden van Het Hoekhuis, Spijkenisse

Staat van baten en lasten

12/02 - 31/12

2021

Realisatie

€

Baten

Donaties 11.396,67          

Fondsen 20.000,00          

Som der baten 31.396,67          

Lasten

Bestedingen aan doelstelling 1.674,36            

Overige kosten 2.366,14            

Som der lasten 4.040,50            

Saldo 27.356,17          

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserve inrichting -20.000,00         

Bestemmingsreserve activiteiten -7.356,17           

-27.356,17        
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Stichting Vrienden van Het Hoekhuis, Spijkenisse

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Statutaire gegevens

De stichting is opgericht op 12 februari 2021 en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 

81876564.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Vrienden van Het Hoekhuis, statutair gevestigd te Spijkenisse, heeft ten doel:

het verlenen van financiële en materiële steun aan (de ontplooiing van-) die activiteiten en de aanschaf van 

die middelen ten behoeve van mensen met een verstandelijke beperking  teneinde het welzijn van deze 

mensen te bevorderen.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door:

mevrouw G. van der Wind - Barends, voorzitter

de heer J. van Riet, penningmeester

de heer G.C. Stans, secretaris

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 

jaarverslaggeving.

De jaarekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. Tenzij anders is vermeld, zijn activa en passiva 

opgenomen tegen nominale waarde. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze 

betrekking hebben. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in 

aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, 

inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen 

de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de 

boekwaarde van de vordering.
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Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. 

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 

Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, zijnde 

het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio onder aftrek van transactiekosten. Dit is 

meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en 

verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en de andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen 

historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en 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.

Donaties

De donaties zijn opgenomen overeenkomstig de in het boekjaar toegezegde donaties . De bijdragen uit 

aandeel in acties van derden (indien aanwezig) zijn in de jaarrekening netto verantwoord.

Besteding doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, 

voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan 

worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te 

staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.
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Stichting Vrienden van Het Hoekhuis, Spijkenisse

Toelichting op de balans per 31 december 2021

€

Activa

Vorderingen

Nog te ontvangen subsidies 5.000,00            

5.000,00            

Liquide middelen

Bunq Bank NL15BUNQ2056778386 22.356,17          

22.356,17          

Passiva

Eigen vermogen

Bestemmingsreserve Inrichting

Saldo per 1 januari -                      

Bij: saldo baten en lasten 20.000,00          

Saldo per 31 december 20.000,00          

Bestemmingsreserve activiteiten

Saldo per 1 januari -                      

Bij: saldo baten en lasten 7.356,17            

Saldo per 31 december 7.356,17            

Het overschot van de ontvangen donaties zal worden besteed aan ondersteuning van diverse 

activiteiten in Het Hoekhuis.

De in 2021 verworven fondsen zullen in 2022 worden besteed aan de inrichting van 

de tuin en de gemeenschappelijke ruimte van Het Hoekhuis.
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Stichting Vrienden van Het Hoekhuis, Spijkenisse

Toelichting op de staat van baten en lasten

12/02 - 31/12

2021

Realisatie

€

Baten

Donaties

Ontvangsten van vrienden 1.790,00            

Donaties 7.862,67            

Kerstactie 1.744,00            

11.396,67          

In 2021 zijn 16 vrienden geworven die periodiek een gift aan de stichting doen.

In 2021 zijn van 37 personen eenmalige donaties ontvangen.

Fondsen

Dr. C.J. Vaillantfonds 15.000,00          

Stichting SFO 5.000,00            

20.000,00          

Lasten

Bestedingen aan doelstelling

Ondersteuning activiteiten bewoners 1.600,00            

Sinterklaasactie 74,36                  

1.674,36            

Overige kosten

Website 1.990,45            

Publiciteit/drukwerk 183,32               

Bankkosten 141,07               

Overige kosten 51,30                  

2.366,14            
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Stichting Vrienden van Het Hoekhuis, Spijkenisse

Overige toelichtingen

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan met grote financiële gevolgen voor het 

boekjaar 2021 en eerder voorgedaan.

Bezoldiging bestuur

Het bestuur ontving in 2021 geen bezoldiging.

Belastingen

De stichting is ingeschreven in het ANBI-register bij de Belastingdienst onder nummer 862254061.
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Stichting Vrienden van Het Hoekhuis, Spijkenisse

Vaststelling jaarrekening

Vaststelling

Het bestuur heeft de jaarrekening 2021 vastgesteld in haar bestuursvergadering van 23 februari 2022.

Ondertekening

Greta Barends, voorzitter

Jeroen van Riet, penningmeester

Gerard Stans, secretaris
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