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Voorwoord

 
Wij bij, Stichting Openhaard blijven er sterk in geloven dat het
samenbrengen van mensen een zeer positieve bijdrage kan leveren
aan de maatschappij. Stichting Openhaard is sterk van mening dat
dit gedaan kan worden door ontmoetingen te organiseren,
bijvoorbeeld in de vorm van buurtfeesten. Wij hebben zeer positieve
reacties ontvangen van onze buren en willen ook aan het aankomend
jaar nog veel van dit soort ontmoetingen realiseren. Dit soort
ontmoetingen zorgen voor een wijde diversiteit van mensen die met
elkaar in dialoog gaan. Door elkaar te leren kennen gaan mensen
anders met elkaar om. Door elkaars verhaal aan te horen komt
wederzijdse respect naar boven. Dat is wat wij hopen te bereiken.
Dat is waar Stichting Openhaard voor gaat!
 
Om onze doelen te realiseren zal Stichting Openhaard openstaan om
te participeren in verschillende projecten/initiatieven van andere
instanties. Stichting Openhaard hoopt meer mensen aan te kunnen
spreken en nieuwe samenwerkingen aan te kunnen gaan. Want alleen
samen lukt het om meer mensen bij elkaar te krijgen en meer mensen
te activeren.
 
De afgelopen jaar hebben wij verschillende projecten
georganiseerd. Projecten zoals ‘Vluchtelingenreeks’ en
‘Bezoekmannen’, waarbij wij verschillende soorten mensen, zowel
jong als oud, bij elkaar hebben weten te krijgen en samen leuke en
leerzame dagen hebben kunnen meemaken. Dit jaar heeft Stichting
Openhaard ook veel vluchtelingen weten te helpen; zo zijn er
hulpgoederen naar Griekenland verstuurd en zijn er hulppakketten in
Rotterdam en Ter Apel uitgedeeld door onze vrijwilligers  aan
behoeftigen. In het activiteitenjaar 2020/2021 hebben wij in
meerdere mate kunnen voldoen aan onze doelen. In dit verslag
hebben wij hier een korte impressie van gegeven.
 
Wij willen hierbij de verschillende partnerorganisaties bedanken die
hebben bijgedragen aan de initiatieven en hun vertrouwen in ons.
Ook dit jaar weer hebben onze vrijwilligers een enorme prestatie
geleverd. Zonder hun inzet zou het ons niet gelukt zijn om de
initiatieven te organiseren. Wij danken ook hen daarom expliciet,
voor hun bijdrage gedurende het gehele activiteitenjaar. Uiteraard
bedanken wij hierbij ook onze geldverstrekkers zoals de diverse
fondsen die met hun bijdragen de realisatie van onze activiteiten
mede mogelijk hebben gemaakt. Wij vragen ook uw steun voor de
komende jaren.

Stichting Openhaard
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Een blik op de financiën

Activiteiten

Stichting Openhaard wil ook dit
jaar iedereen bedanken die heeft
bijgedragen aan alle activiteiten
die de stichting heeft uitgevoerd.
Er is in 2020-2021 maar liefst 17%
meer  besteedt aan de
doelstellingen van de stichting
ten opzichte van het jaar ervoor.
Stichting Openhaard hoopt
ook  aankomend boekjaar meer
projecten en activiteiten te
kunnen realiseren.

Donaties 

Algemene lasten Verhuur van ruimtes

Er is in de donaties een
ruime  stijging van 24% waar te
nemen ten opzichte van vorig
jaar. Wij zijn namens de stichting
zeer dankbaar voor de gelden die
onze donateurs telkens weer
beschikbaar stellen om onze
projecten te kunnen bekostigen.
Toch heeft de stichting als doel
om ook te kijken naar nieuwe
manieren van fondsenwerving om
de positie van de stichting te
verbeteren.

Er is in het huidige boekjaar een
daling in algemene lasten waar te
nemen. Met name marketing en
advieslasten zijn dit jaar sterk
gedaald. Vorig boekjaar heeft
stichting Openhaard wat meer
uitgegeven aan marketing
waardoor er dit jaar op
bezuinigd kon worden. Wij hopen
dat de gemaakte kosten ook dit
jaar nog zullen zorgen voor
genoeg bekendheid in de
omgeving.
 

Stichting Openhaard verhuurt
enkele van haar ruimtes om
middelen te creëren en hiermee
de uitgaven  te kunnen dekken. Om
het vorig jaar tegenvallende huur
inkomsten te kunnen compenseren
heeft Openhaard gezocht naar
nieuwe huurder voor de ruimten.
Er zijn dit jaar 3 nieuwe huurders
bijgekomen waardoor de
inkomsten ook meteen een groei
hebben laten zien van maar
liefst 31%!
 
 

46%

24%17%

31%

Personeelslasten

Omdat er anno boekjaar meer activiteiten zijn geweest en de combinatie
van stijgende baten en dalende lasten heeft gezorgd voor de noodzaak in
personeel, heeft de stichting een paar extra medewerkers aangenomen.
Deze kosten hebben zich laten vertalen in een verdubbeling ten opzichte
van vorig jaar. 
 

108%

www.carrecultuur.nl



Activiteiten

Ashoera
Het jaar is bij stichting openhaard van start
gegaan met de Ashoera 2020. Een buurtfeest om
mensen samen te brengen en de saamhorigheid in
de wijk te vergroten. In het kader van de Ashoera
(Noah’s pudding) hebben de vrijwilligers van Carré
Cultuur Barendrecht en de wijkgemeente Carnisse
Haven na de zondagochtend dienst een buurtfeest
georganiseerd. Er werd door de dominee een preek
gegeven waarna een vrijwilliger van Carré Cultuur
een korte uitleg gegeven over wat ashoera inhoud
en dat het in vele aantallen gemaakt wordt om het
te delen met familie, vrienden, collega’s en buren
als blijk van vrede en liefde. Na deze introductie
werden er stukjes uit het verhaal van Noah uit de
Bijbel (Genesis 7) en uit de Koran (Hud 40-41)
voorgedragen. Er waren naar schatting 150
personen aanwezig met verschillende
achtergronden, zowel etnisch als religieus. Na de
zondagochtend dienst hebben we met zijn allen
genoten van al het lekkers. Er zijn heel veel
positieve reacties binnengekomen van onze buren
en we hebben afgesproken om meer van dit soort
initiatieven te organiseren om met elkaar in
dialoog te gaan.

NLDoet in samenwerking met Oranje Fonds
Ook dit jaar weer hebben wij meegedaan
met het prachtige initiatief NL Doet van
het Oranje Fonds. Een dag waarin
vrijwilligers de handen uit de mouwen
steken om onze locaties een frisse look te
geven. Niet alleen de klusjes, maar ook
ontmoetingen staan op deze dag centraal.
Ons thema voor dit jaar was; de
vluchtelingen. Het was een eer om de
vluchtelingen in het zonnetje te zetten.
Iedereen die in Nederland woont hoort bij
elkaar, afkomst speelt hierbij geen rol. Met
behulp van de vrijwilligers van CVD en de
concert van de broers (the onealls
Brothers) hebben de vluchtelingen een
onvergetelijk dag mogen meemaken. Het
maken van gel wax kaarsen, stond op deze
dag op de planning. Dit is een kaars die
aangestoken kan worden als herdenking
aan de dag zelf. Gasten konden op eigen
creativiteit een kaars maken en naar huis
brengen. Wij als Openhaard waren blij om
te zien dat de vluchtelingen met een goed
gevoel naar huis gingen. Tevens hebben
onze vrijwilligers op locatie zuid bloemen
geplant. Wij zijn enorm enthousiast om
telkens deel uit te mogen maken van de NL
Doet dagen. Ook de komende jaren zullen
wij van de partij zijn.



Activiteiten
Het coronavirus welke ons heel veel problemen heeft gebracht in het kalenderjaar
van 2019-2020 gaat helaas ook door in het kalenderjaar van 2020-2021. Onze
locaties welke in het algemeen wekelijkse activiteiten organiseerden, verhuren uit
noodzaak nu hun ruimtes aan de zorgsector. Maar gelukkig konden we  met een
afsprakensysteem toch bepaalde activiteiten organiseren. Theeavonden en thema-
avonden gingen door in teams van 12 personen, mits er rekening werd gehouden
met 1,5 meter afstand, masker en hygiëneregels.We hopen dat we het coronavirus
zo snel mogelijk met de hele wereld kunnen verslaan.
 
De jaarlijkse feesten die in het algemeen vieren zoals: Kerst, Pasen, Burendag,
Nationale ouderendag, Ramadan/Suikerfeest, Offerfeest zijn met toewijding van
onze vrijwilligers toch gevierd. Op 5 mei Bevrijdingsdag hebben al onze stichtingen
deelgenomen aan de herdenking samen met de gemeentes in welke zij zich
bevinden.
 
Samen met stichting Challenges blijven we het project ‘Niemand is Alleen’, dat al
sinds 2019 loopt, zowel financieel als mankracht steunen. Daarnaast hebben wij het
project Dialoog Abroad’, dat in Rome gevestigde project, dit jaar gerealiseerd
samen met de stichting Sprint Schiedam. Samen met vrijwilligers van Stichting
Akyazili, Vereniging Vbor en Stichting Challenges hebben we het project financieel
ondersteund.
 
Net als in 2019-2020 hebben we ons opnieuw ingezet voor vluchtelingen. In tijden
dat de internationale grenzen open waren, kregen zowel het stichtingsbestuur als
onze vrijwilligers de kans om samen met stichting Time to Help de
vluchtelingenkampen in de Griekse hoofdstad Athene te zien. Vergeleken met het
kamp in Ter Appel hier, realiseerden we ons dat de vluchtelingen daar onder zeer
moeilijke omstandigheden leven. Ondanks alle steun van de Griekse staat waren er
duidelijk financiële tekortkomingen. Als stichting zijn we samen met onze
vrijwilligers een petitie- en brievencampagne gestart voor de uitvoering van het
programma van de Europese Unie om de vluchtelingenproblematiek zo snel mogelijk
te verbeteren. Voor deze campagne werken we samen met Stichting Broken Chalk
en de Nederlandse krant Kanttekening.
 
Ondertussen zijn we ook van plan om in het jaar 2022 weer in contact te komen met
Amnesty over de mensenrechten



Activiteiten

Schaakclub
 
Stichting Openhaard heeft
afgelopen activiteiten jaar   veel
deelnemers mogen verwelkomen
voor  de schaakclub. In de
toekomst wordt verwacht dat er
meer deelnemers mee gaan doen,
want we gaan actief opzoek naar
deelnemers die mee willen doen
aan onze schaakclub. 

Buurtfeest 2020
 
Stichting Openhaard staat graag bekend als hét
ontmoetingscentrum van de buurt. Om dit na te
kunnen leven verzorgt Stichting Openhaard
verschillende initiatieven waarbij mensen bij
elkaar kunnen komen om elkaar te leren kennen, in
dialoog te treden en de saamhorigheid tussen
deze verschillende groepen te vergroten.
Stichting Openhaard doet dit door buurtfeesten
te organiseren. Veel mensen hebben positieve
reacties geuit over deze feesten en komen graag
ook zelf  bijdragen. De vrijwilligers van Stichting
Openhaard verzorgen verschillende gerechten uit
de Turkse keuken, daarnaast wordt er live muziek
gespeeld en kinderen worden vermaakt met
verschillende activiteiten.

Workshopreeks Papiermarmeren
 
Ook dit jaar met hulp van lokale zelforganisaties
hebben wij veel activiteiten voor de  kinderen
georganiseerd. Deze activieiten zijn voor veel
kinderen ook onvergetelijke dagen. In het kader
van internationalisering hebben leerlingen van het
Marnix Gymnasium een workshop Turkse cultuur
gevolgd in samenwerking met Stichting Openhaard.
Als eerst hebben ze een presentatie gekregen over
papiermarmeren en vervolgens een workshop Ebru
gevolgd door het Roumi Kunst Instituut. Ebru (ook
wel papiermarmeren genoemd) is een oude
kunstsoort waarbij er patronen worden getekend
met verf op een laag gomwater. Uiteindelijk werd
de dag natuurlijk afgesloten onder het genot van
hapjes en thee. Daarvoor danken wij hierbij graag
de vele partnerorganisaties voor hun inzet en
bovenal hun intentie om deze mooie initiatieven te
leiden.



Buurtactiviteit voor kunst,
cultuur en educatie
22 September was het zover.
Succesvolle thema Hillesluis doet
een geslaagde dag dankzij
buurtbewoners en stichtingen.
Verschillende activiteiten en
etenskramen waren aanwezig voor
lekkere hapjes.
 

Bezoek aan de buren
Op 28 September 2020 was het zo ver,
burendag. Wij als vrijwilligers van
Stichting Openhaard vierden
gezamenlijk burendag en hebben onze
buren bezocht en lekkere hapjes met
elkaar gedeeld en gepraat over de
ontwikkelingen in de wijk.
 

TENTAKEL Festival
Op 29 September heeft
Stichting Openhaard meegedaan
met het programma tentakel.
TENTAKEL festival is een kunst,
cultuur, theater en geeft
workshops aan bezoekers.
Ondanks de regen was het een
leuke en geslaagde dag.

www.stichtingopenhaard.nlwww.stichtingopenhaard.nl



Activiteiten

Bezoekmannen
 
Met het project bezoekmannen 010 hebben wij ons
namens Stichting Openhaard geprobeerd te richten op
geïsoleerde mannen in Rotterdam. Hierbij heeft
Stichting Openhaard met de steun en hulp van
bezoekmannen diverse activiteiten uitgevoerd in het
afgelopen jaar. Activiteiten met als doel de activering
van de deelnemers te stimuleren in de maatschappij. Een
bijzonder project waar wij ook het komend jaar mee
trachten door te zullen gaan.

Vrijwilligerswerk
 
Naast het verzorgen van projecten en activiteiten in de
directe omgeving van Stichting Openhaard hebben we ook
geprobeerd om mensen te helpen die het hard nodig
hebben, zowel nationaal als internationaal. Zo hebben we
hulpgoederen naar vluchtelingen in Griekenland verstuurd.
De oproep was ruim twee maanden geleden gedaan. Er is
veel gehoor gegeven aan deze oproep en daardoor is het
gelukt om veel in te zamelen. Onze vrijwilligers hebben de
ingezamelde kleding gesorteerd. Ze zijn er 5 dagen mee
bezig geweest. Er zijn meer dan 300 ingepakte dozen
verzameld met o.a. vrouwen-, mannen- en kinderkleding.
De dozen zijn geladen in een vrachtwagen en is dezelfde
dag vertrokken richting Griekenland. De vrijwilligers
waren erg blij dat ze een bijdrage hebben kunnen leveren
aan dit goede doel. “Mensen helpen geeft gewoon een
goed gevoel”

Activiteitenreeks voor vluchtelingen en
asielzoekers
 
Ook in Nederland hebben we geprobeerd
om de vluchtelingen te helpen. In het
kader van de activiteitenreeks voor
vluchtelingen hebben wij een zeer
drukke periode achter de rug. Een jaar
vol met activiteiten gericht op deze
nieuwe Nederlanders. Deze mensen
hebben een extra stimulans nodig gehad
om weer actief mee te kunnen doen in
hun leven. Mede door onze activiteiten
hebben wij geprobeerd om hen deze
stimulans te bezorgen.
 
Op twee verschillende momenten hebben
onze vrijwilligers voedselpakketten
uitgedeeld aan de bewoners van het
asielzoekerscentrum te Rotterdam
Beverwaard en de asielzoekerscentrum
in Ter Apel. In samenwerking met
stichting Time To Help hebben de
vrijwilligers 20 gezinnen blij kunnen
maken met een voedselpakket.

https://www.stichtingopenhaard.nl/projecten/bezoekmannen/
https://www.stichtingopenhaard.nl/projecten/bezoekmannen/
https://www.stichtingopenhaard.nl/projecten/bezoekmannen/
https://www.stichtingopenhaard.nl/buurtfeest-2019/
https://www.stichtingopenhaard.nl/buurtfeest-2019/
https://www.stichtingopenhaard.nl/buurtfeest-2019/


Activiteiten

Kerst 2020
 
Stichting Openhaard viert kerst
van al onze vestigingen en
instellingen.

Nationale ouderendag
 
In samenwerking met Time To Help en Humanitas
hebben wij op vrijdag 1 oktober de nationale
ouderendag in de week van de eenzaamheid gesteund
met een heerlijk soep en rozen.
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Financieel jaarverslag

2020-2021

Stichting Openhaard
2020-2021 in een notendop 



ALGEMEEN
 
1.1 Bestuur

 Het bestuur gevormd door de volgende functionarissen: 
 1. Dhr. Ayhan, M. als zijnde voorzitter; 

 2. Dhr. Bicer, M. als zijnde penningmeester; 
 3. Dhr. Unal, I. als zijnde secretaris.

 
De bestuursleden hebben een gezamenlijke bevoegdheid binnen de stichting en
genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
 
1.2 Oprichting stichting

 Bij notariële akte d.d. 15 februari 2007 is opgericht de stichting Stichting
Openhaard. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum /
respectievelijk eerdere datum gedreven voor rekening en risico van de stichting
Stichting Openhaard.
 
1.3 Doelstelling

 De activiteiten van Stichting Openhaard bestaan (conform de statuten) uit:

- Het (doen) bevorderen van welzijn en welbevinden van mensen meer in het bijzonder
van inwoners van Nederland. 

 - Het in de Nederlandse samenleving (doen) bevorderen van maatschappelijke
participatie, in alle facetten daarvan, ook op cultureel gebied, van integratie,
solidariteit, interculturalisatie, diversiteit, duurzaamheid, milieubewustzijn en
burgerschapszin; 

 - Het (doen) bevorderen en (doen) continueren van wederzijds begrip, wederzijds
respect en van solidariteit tussen alle inwoners van Nederland; 

 - Het (doen) ontwikkelen van competenties van individuen, organisaties en overheden
om hen optimaal toe te rusten om op de juiste manier te kunnen omgaan met
spanningen en veranderende verhoudingen binnen de Nederlandse samenleving; 

 - Het (doen) bevorderen en het oplossen van de opvoedingsvraagstukken in de
Nederlandse samenleving; 

 - Het doen ontdekken en doen ontwikkelen van eigen talenten van kinderen en jeugd
en het doen inzetten van die talenten voor een betere samenleving;
 
De stichting baseert al haar handelen en nalaten op respect voor de verschillende
opvattingen die in Nederland op allerlei gebieden leven. 

 De stichting zal zich steeds onthouden van elke stelling met name op politiek gebied. 
  

1.4 Vestigingen
 De stichting voert (in eerder genoemd boekjaar) zijn activiteiten uit in volgende

steden:
1. Rotterdam vanuit 2 filialen; benoemd naar regio 'Zuid' en'West'. 

 2. Barendrecht 
 3. Dordrecht

 
1.5 Bestemming van het resultaat 2019/2020

 Het resultaat over 2020/2021  bedraagt €-22.303  tegenover een resultaat over
2019/2020 van €-46.373.

Jaarrekening opgesteld door Consulere BV | Consulere Finance Consulting | www.consulere.nl



Aan:
 Stichting Openhaard

TAV Geacht bestuur
Taandersplein 1

 3027 CN ROTTERDAM 
  

 
Datum:

 14 oktober 2021, Rotterdam
Ons kenmerk:
OPHR2021

Geacht, bestuur
 
Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2020-
2021 van uw onderneming.

SAMENSTELVERKLARING
 
Opdracht 

 Ingevolge uw opdracht hebben wij Consulere de jaarrekening 2020-2021 van
Stichting Openhaard  te Rotterdam samengesteld op basis van de door u aan
ons verstrekte gegevens.
 
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens
en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de
huishouding. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring
inzake de jaarrekening te verstrekken.
 
Werkzaamheden 
Wij hebben onze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met
Nederlands recht, waaronder Standaard 4410 "Opdrachten tot het
samenstellen van financiële informatie". De in dit kader uitgevoerde
werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken,
het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en
omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat deze niet kunnen
resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening
welke aan een accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan
worden ontleend.
 
Bevestiging 

 Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening
samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen
inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW.

Jaarrekening opgesteld door Consulere BV | Consulere Finance Consulting | www.consulere.nl



BALANS PER 31 AUGUSTUS 2021  NA WINSTBESTEMMING
IN EURO

31 Augustus 2021

924.507

VASTE ACTIVA

Totaal activa

905.492
 1.559
 426

MATERIELE VASTE ACTIVA
Gebouwen

 Verbouwingen
 Inventaris

 
Totaal  Materiele vaste activa 907.477

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA  
-

 
 
 
 
 
 
 
Liquide middelen

-

17.030

Jaarrekening opgesteld door Consulere BV | Consulere Finance Consulting | www.consulere.nl

31 Augustus 2020

956.160

947.063
 2.827
 932

950.822

 
-

-

5338



BALANS PER 31 AUGUSTUS 2021  NA WINSTBESTEMMING
IN EURO

31 Augustus 2021

924.507Totaal activa

643.293
RESERVES EN FONDSEN

643.293

PASSIVA

LANGLOPENDE SCHULDEN
214.000Hypothecaire leningen

214.000

Jaarrekening opgesteld door Consulere BV | Consulere Finance Consulting | www.consulere.nl

31 Augustus 2021

956.160

665.596
 

665.596

238.000

238.000

Algemene reserve

KORTLOPENDE SCHULDEN
24.000

9.231
 

33.983

Aflossingsverplichting
 Belastingen en premies sociale

verzekeringen
 Overige schulden en overlopende

passiva
67.214

24.000
9.148

 
19.416

52.564



STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020-2021
IN EURO

2020-2021 2019-2020

68.150

Baten

Besteed aan de doelstellingen
-Doelstelling

Bedrijfslasten

- Baten uit Fondenwerving,
projecten en overige activiteiten

  
Som der Baten

249.563

249.563

- Lonen en salarissen
 - Sociale lasten

 - Afschrijvingen
 - Overige personeelslasten

 - Huisvestingslasten
 - Kantoorlasten

- Algemene lasten
 - Financiële baten en (lasten)

99.767
 19.683
 43.345
 43.295
 88.754
 5.474

9.749
 9.634

Resultaatbestemming
Algemene Reserve -22.303

319.701

387.851

-34.067

68.150

Jaarrekening opgesteld door Consulere BV | Consulere Finance Consulting | www.consulere.nl

58.004

282.472

282.472

47.900
 9.337
 43.606
 22.663
 83.524

3.582
18.236

 14.783

-46.373

243.631

301.635

-19.163

58.004

Som der bedrijfslasten
 
 
Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening



WAARDERINGSGRONDSLAGEN
 
 
 
 
 Activiteiten 

 De activiteiten van Stichting Openhaard bestaan voornamelijk uit: 
 - Seminars en symposia 

 - Culturele, sociale en religieuze activiteiten 
 - Workshops 

 - Sportiviteiten en onderwijs
 
De directie 

 In het boekjaar werd de directie gevormd door het bestuur.
 
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
 
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De
jaarrekening is opgesteld in   euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd
tegen nominale waarde, tenzij een andere   waarderingsgrondslag is vermeld.
De grondslagen zijn ten opzichte van het voorgaande jaar niet gewijzigd. 

 Voor de samenstelling van de winst- en verliesrekening in de
vennootschappelijke jaarrekening is gebruik   gemaakt van de vrijstelling
ingevolge artikel 2 : 402 BW.  
 
In de balans, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn
referenties opgenomen. Met deze   referenties wordt verwezen naar de
toelichting. De gehanteerde grondslagen van waardering en van
 resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.
 
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafprijs (danwel
verkrijgings- of  vervaardigingsprijs) verminderd met de lineaire afschrijvingen
onder aftrek van de restwaarde. De afschrijving   op materiële vaste activa
vindt plaats volgens het lineaire systeem en is gebaseerd op op de verwachte
economische levensduur. Over terreinen en gronden vindt geen afschrijving
plaats.
 
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van
noodzakelijk geachte   voorzieningen voor oninbaarheid. Deze voorzieningen
worden bepaald op basis van individuele beoordeling  van de vorderingen.
 
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan,
voor zover niet anders vermeld,   ter vrije beschikking van de onderneming.
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
indien het saldo van alle bij de betreffende bank   lopende rekeningen negatief
staat.
 
Algemene reserves
De algemene reserves worden gevormd door het stichtingsvermogen uit
voorgaande jaren vermeerderd met  behaalde resultaten uit het lopende jaar.
 
Langlopende schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een
resterende looptijd van meer dan één   jaar. De op korte termijn (binnen één
jaar) verschuldigde aflossingsverplichtingen worden opgenomen onder 

 de kortlopende schulden.



Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar,
tenzij anders is vermeld in de  toelichting.
 
Latente belastingvorderingen
Latente belastingvorderingen en verplichtingen worden opgenomen voor
tijdelijke verschillen tussen de   waarde van activa en passiva volgens fiscale
voorschriften enerzijds en de gevolgde bedrijfseconomische   grondslagen
anderzijds. De berekening van de latente belastingvorderingen en
verplichtingen geschiedt tegen 

 de op het einde van het verslagjaar geldende belastingtarieven of tegen de in
komende jaren geldende   tarieven, voorzover reeds bij wet vastgesteld.
Latente belastingvorderingen, met inbegrip van die voortvloeien   uit
voorwaartse verliescompensatie, worden gewaardeerd indien in redelijke mate
kan worden aangenomen   dat deze zullen worden gerealiseerd.
Belastinglatenties worden gewaardeerd op nominale waarde of contante
  waarde. De belastinglatentie over de herwaardering bedrijfsgebouwen en
terreinen geschiedt tegen de  benaderde contante waarde.
 
 
 
 
 
Grondslagen voor bepaling van het resultaat
 
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van
de geleverde prestaties en de   kosten en andere lasten over het jaar. De
resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij   zijn
gerealiseerd; verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.
 
Baten
Onder 'baten' wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te
brengen bedragen voor de in het  verslagjaar geleverde goederen en diensten
en de door de stichting ontvangen bijdragen in de vorm van   donaties,
sponsoringen of eventuele subsidies. Tevens binnengekomen gelden
met  betrekking tot projecten of   baten uit andere bedrijfsvoeringen worden
hiertoe gerekend.
 
Lasten
De lasten en kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan
het verslagjaar waarop zij 

 betrekking hebben.
 
Afschrijvingen en overige waardeverminderingen
De afschrijvingen worden gebaseerd op de verkrijgingsprijs. Afschrijvingen
vinden plaats volgens de lineaire   methode op basis van de geschatte
economische  levensduur. Boekwinsten en verliezen bij verkoop van   materiële
vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.
 
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
De belastingen over het resultaat wordt berekend over het resultaat
voor  belastingen in de winst- en   verliesrekening, na aftrek van
vrijgestelde  winstbestanddelen en na bijtelling van niet aftrekbare kosten.
Hierbij  worden de thans geldende belastingtarieven gehanteerd
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