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1. FINANCIEEL RAPPORT

Stichting Eigen Wij

1.1 Algemeen
Oprichting
Blijkens de akte d.d. 24 februari 2021 werd de Stichting Eigen Wij per genoemde datum opgericht.
De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 81996640.
Doelstelling
De doelstelling van Stichting Eigen Wij wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:
Het stimuleren en faciliteren van positieve gezondheid, persoonlijke groei en ontwikkeling van mensen, in
het bijzonder van mensen uit kwetsbare groepen in de maatschappij en het verrichten van al wat hiermee
verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.
Bestuur
Het bestuur wordt gevoerd door:
- A.L van der Voort (voorzitter)
- A.G.H. Hazekamp (Algemeen bestuurslid)
- R.Brands (Penningmeester)
- F.Schoonbeek (Algemeen bestuurslid, afgetreden in 2021)
- V.Focke (Algemeen bestuurslid, afgetreden in 2021)

1.2 Resultaatvergelijking
Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is
gebaseerd op de winst- en verliesrekening.
2021
€

%

Netto-omzet
Bruto bedrijfsresultaat

4.285
4.285

100,0%
100,0%

Kantoorkosten
Algemene kosten
Som der kosten

13
3.149
3.162

0,3%
73,5%
73,8%

Bedrijfsresultaat

1.123

26,2%

-121
-121

-2,8%
-2,8%

1.002

23,4%

Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten
Resultaat
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2. JAARREKENING

Stichting Eigen Wij

2.1 Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)
31 december 2021
€
€

ACTIVA
Vlottende activa

Vorderingen
790

Overige vorderingen

790

Liquide middelen

254
1.044

Totaal activazijde

Zoetermeer,
Stichting Eigen Wij
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Stichting Eigen Wij

2.1 Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)
31 december 2021
€
€

PASSIVA
Eigen vermogen
Overige reserves

1.001
1.001

Kortlopende schulden
Overlopende passiva

43
43
1.044

Totaal passivazijde

Zoetermeer,
Stichting Eigen Wij
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Stichting Eigen Wij

2.2 Winst- en verliesrekening over 2021
2021
€

€
4.285
4.285

Netto-omzet
Bruto bedrijfsresultaat
13
3.149

Kantoorkosten
Algemene kosten
Som der kosten

3.162
1.123

Bedrijfsresultaat
-121

Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten

-121
1.002

Resultaat

Zoetermeer,
Stichting Eigen Wij
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Stichting Eigen Wij

2.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMENE TOELICHTING
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Eigen Wij, statutair gevestigd te Zoetermeer, bestaan voornamelijk uit:
- Het stimuleren en faciliteren van positieve gezondheid, persoonlijke groei en ontwikkeling van mensen, in
het bijzonder van mensen uit kwetsbare groepen in de maatschappij en het verrichten van al wat hiermee
verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Voorweg 112 te Zoetermeer.
ALGEMENE GRONDSLAGEN
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en
de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad
voor de jaarverslaggeving.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.
GRONDSLAGEN VOOR 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.
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 geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de
nominale waarde.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
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Stichting Eigen Wij

2.3 Toelichting op de jaarrekening
Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden
met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Koersverschillen
Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening van monetaire posten worden in de winsten verliesrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen, tenzij hedge-accounting wordt toegepast.

Dividenden
Te ontvangen dividenden van niet op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen en effecten,
worden verantwoord zodra de onderneming het recht hierop heeft verkregen.

Waardeveranderingen financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde
Waardeveranderingen van financiële instrumenten die op actuele waarde gewaardeerd zijn, worden
verwerkt in de winst- en verliesrekening.
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Stichting Eigen Wij

2.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
31-12-2021
€
Overige vorderingen
Rekening courant Stichting Groene Wij

790

Rekening courant Stichting Groene Wij
Stand per 1 januari
Mutatie 1
Stand per 31 december

790
790

Liquide middelen
Triodos Bank

254
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Stichting Eigen Wij

2.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
2021
€
Overige reserves
Stand per 1 januari
Uit voorstel resultaatbestemming
Stand per 31 december

1.001
1.001

KORTLOPENDE SCHULDEN
Overlopende passiva
Overlopende passiva

43
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Stichting Eigen Wij

2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening
2021
€
Netto-omzet
Ontvangen donaties en giften

4.285

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden

13

Algemene kosten
Onkosten en vergoedingen vrijwilligers
Representatie
Kosten voor projecten en activiteiten

507
33
2.609
3.149

Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten en provisie

121

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn ons geen gebeurtenissen bekend welke na balansdatum hebben plaatsgevonden en van invloed
zouden kunnen zijn op dit rapport.
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