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1. JAARVERSLAG 2016

1.1 Algemene gegevens

1.1.1  Bestedingsregels

Statutaire doelstelling

Statutair heeft de stichting als doelstelling: 

*

*

Financiering doelstelling

Bestedingsbeleid.

Om de evenementen en activiteiten te kunnen bekostigen wordt er gezocht naar 

donateurs,  onder de noemer van 'vriendje voor een tientje' en sponsoren in de vorm 

van geld of producten en diensten.

De stichting probeert haar doel met name te verwezenlijken door het geven van 

bekendheid en publiciteit aan de stichting en haar doelstelling.                     

Stichting Nienoo is opgericht op 10 mei 2014. De stichting is statutair gevestigd 

aan de Eduard Wintgensstraat 35 in de gemeente Brunssum.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 

60651504.

De stichting heeft sinds 1 januari 2015 een beschikking als ANBI (Algemeen Nut 

Beogende Instelling).

De inkomsten van de stichting worden, conform de doelstelling, besteed aan de te 

organiseren evenementen en activiteiten voor de doelgroep. Er wordt jaarlijks 

maximaal een vermogen aangehouden van € 6.000,- om de continuïteit van de 

voorziene werkzaamheden t.b.v. de gestelde doelen te kunnen waarborgen.

Het organiseren van evenementen voor kinderen in de leeftijdsgroep van vier 

tot  negen jaar en activiteiten voor kinderen in de leeftijdsgroep van zes tot 

twaalf jaar, voor die kinderen in voormelde leeftijdscategorieën die op of onder 

de armoedegrens leven.

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovengenoemde, in de 

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.
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1.1.2  Bestuursverslag

Algemeen

Terugblik 2016

Stichting Nienoo zet zich in voor kinderen in Parkstad die (langdurig) op of onder de 

armoedegrens moeten opgroeien. Kinderen in gezinssituaties waar niet altijd de 

middelen zijn voor dat leuke uitstapje naar bijvoorbeeld een pretpark, een vakantie of 

gewoon een cadeautje met Sinterklaas. 

Voor deze kinderen organiseert Stichting Nienoo jaarlijks evenementen c.q. activiteiten: 

Op Stap met Nienoo en Sint voor ieder Kind. In 2017 zal hier een extra activiteit in de 

zomer aan worden toegevoegd: Op Kamp met Nienoo.

We kijken als stichting terug op een succesvol jaar. We hebben een mooi bedrag aan 

donaties binnengekregen, waarmee onze twee activiteiten georganiseerd konden 

worden.

Jan Linders Heerlerheide had onze stichting weer uitgeroepen tot 'goede doel' van het 

jaar. We hebben hiervoor weer een aantal promotiewerkzaamheden en  

kindermiddagen, waaronder een Pietenmiddag,  georganiseerd. Enkele vrijwilligers van 

'Sinterklaas Parkstad' hebben ons hierbij geholpen. 

Tijdens andere kindermiddagen bij Jan Linders werden we ondersteund door Party in 

Progress en Dans- en Yogastudio Leonie Dalm. De aanwezige kinderen werden 

geschminkt en er werden glittertattoos gezet. Verder werd er gedanst en was er voor 

ieder kind een leesboek van Kinder Zwerfboek. Jan Linders zorgde tijdens deze 

middagen altijd voor een versnapering voor de kinderen.

Gedurende het jaar zijn er verschillende particuliere initiatieven om geld op te halen 

voor stichting Nienoo. Zo heeft Dans- en Yogastudio Leonie Dalm een dansshow 

georganiseerd waarbij de opbrengsten van de consumpties voor onze stichting waren. 

De stichting was zelf actief tijdens de jaarlijkse braderie in Treebeek door het verhaal 

over Nienoo te vertellen. We hebben promotiemateriaal uitgedeeld en verkocht en zijn 

met een donatiebus rondgegaan. We hebben veel mooie reacties gehad en het is zeker 

een activiteit die we jaarlijks willen laten terugkomen.

Op 18 juni 2016 beleefden we ons eerste Nienoo-uitstapje: Op Stap met Nienoo, naar 

Toverland in Sevenum.

Het was een zeer geslaagde dag waarbij we hebben ervaren dat we werkelijk iets 

konden betekenen voor 'onze' kinderen'. De kinderen hebben samen genoten van de 

attracties, en er was tijd en aandacht voor ieder kind met een lach en een traan.

Jan Linders Heerlerheide verzorgde de lunchpakketten tijdens deze dag.

In het voorjaar werd ook onze website gelanceerd; Project Peterson was het bedrijf die 

onze website vorm gaf. De foto's op de website zijn gesponsord en gemaakt door Roy 

Wanders Studio voor fotografie en beeldvormgever. De kleding van de kinderen op de 

foto's was, in bruikleen, gesponsord door Shoeby Hoensbroek. De website was een 

behoorlijke kostenpost maar naast de verplichting van een website voor de ANBI-status 

zag het bestuur dit toch als een belangrijk middel om zowel onze doelgroep als 

sponsoren te bereiken en professionaliteit uit te stralen.
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Ook tijdens 'Kerst vier je samen', dat in Brunssum in het weekend van 16 tot 18 

december 2016 werd gehouden, kon je samen met de Kerstman op de foto. Verder 

heeft Nienoo van de horeca ondernemersvereniging van Brunssum een cheque 

toegezegd gekregen om te besteden aan 'Op Stap met Nienoo' in 2017. Het bedrag zal 

een percentage van de opbrengst zijn, ingezameld door alle horecaondernemers tijdens 

dit kerstevenement.

In 2016 zijn er een aantal bestuursvergaderingen geweest waarbij altijd de 

fondsenwerving een belangrijk agendapunt was. Verder wilden we graag 

bestuursuitbreiding om een betere taakverdeling te kunnen maken. Per 01-10-2016 is 

Denny Pieneman toegetreden tot het bestuur en heeft de functie van secretaris van 

Marco Winters overgenomen. Deze is wel als bestuurslid aangebleven en houdt zich 

o.a. bezig met de Public Relations van de stichting.

De vormgeving en de invulling van de website is in het eerste half jaar ook een steeds 

terugkerend agendapunt geweest. Hiervoor zijn aparte overlegmomenten ingepland 

geworden.

De organisatie van de eerste keer 'Op Stap met Nienoo' moest vorm krijgen en in de 

tussentijd waren er ook al plannen voor het Nienoo zomerkamp in 2017.

Voor de sponsoring van de cadeautjes is door de Kiwanis op een zaterdagmiddag een 

actie georganiseerd in het centrum van Brunssum. Er stond een springkussen voor de 

kinderen en er waren Pieten aanwezig. Het doel was om voor 50 kinderen de 

cadeautjes bij elkaar te krijgen. Hiervoor werd door de vrijwilligers van de Kiwanis en 

Nienoo het winkelend publiek aangesproken om een cadeautje te kopen bij Intertoys 

voor Sint voor iedere Kind. Intertoys gaf vervolgens nog een korting van 15%. De actie 

was een groot succes, we hebben niet alleen de 50 cadeautjes bij elkaar gekregen, ook 

deden de Kiwanis nog een extra donatie van € 500,-. 

Op 23 november 2016 werd Sint voor ieder Kind voor de 2e keer georganiseerd. De 

Brikke Oave in Brunssum sponsorde wederom de mooie accommodatie.

Alhoewel het lastig blijft om de kinderen van onze doelgroep te bereiken, kijken we 

terug op een geslaagd feest. Dit keer met een iets andere opzet waarbij tijdens het 

eerste uur de Sintshow 'Back tot de Future' op het programma stond. Na de pauze 

werd Sinterklaas verwacht met zijn Pieten, waarbij het met veel zang en dans een waar 

feest werd. Ook mochten de kinderen de Sint en Pieten  vragen stellen over alles wat 

ze maar wilden weten.

Dit Sinterklaasfeest hebben we dankzij onze gulle sponsoren volledig kunnen 

financieren. We hebben geld gekregen van de Kinderkledingbeurs Brunssum, Dans- en 

Yogastudie Leonie Dalm, Meander Control, Buurtvereniging Limbricht en

St. Coriovallum (ondernemersvereniging Op de Kamp in Landgraaf). Verder heeft 

Bakkerij Hagendoren tenslotte hebben de cupcakes voor de kinderen gesponsord. 

In december zijn we nog actief geweest met kerstevenementen. Voor Jan Linders stond 

onze laatste sponsoractiviteit op de agenda. Deze bestond uit de verkoop van o.a. 

kersttaarten, waarbij een deel van de opbrengst naar Nienoo ging en een fotoactie met 

de Kerstman waarbij je voor een kleine donatie op de foto mocht met de Kerstman. 
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Vooruitblik 2017

Paul Gardeniers,

voorzitter Stichting Nienoo

Tussen de evenementen door hebben we ons verder bezig gehouden met zaken die 

betrekking hadden (en nog hebben) met de stichting in het algemeen o.a. 

verzekeringen, hoe bereiken we onze doelgroep nog beter, vrijwilligers en werkgroepen 

en het opstellen van de begroting 2017.

Ook in 2017 willen we verder groeien. We blijven ons actief inzetten voor de zoektocht 

naar vriendjes en sponsors om onze evenementen voor de kinderen van Parkstad 

(Brunssum) te kunnen blijven realiseren. Jan Linders Brunssum heeft Nienoo 

aangewezen als goed doel voor het jaar 2017 waarbij weer allerlei activiteiten 

georganiseerd zullen worden.

We zullen onze stichting onder de aandacht blijven brengen en ons tijdens andere 

evenementen in Brunssum en omgeving als Stichting Nienoo presenteren.

Naast 'Met Nienoo op Stap' en Sint voor ieder Kind' zullen we voor de eerste keer 'Op 

Kamp met Nienoo' in de zomermaanden organiseren. Dit kamp zal gehouden worden 

op een locatie in de nabije omgeving met 2 overnachtingen. Er zullen verschillende 

activiteiten voor de kinderen worden georganiseerd waarbij het samen spelen en plezier 

hebben centraal staat. E.e.a. wordt georganiseerd en begeleid door een (werk)groep 

met enthousiaste en deskundige vrijwilligers. Het kamp zal in het teken staan van een 

jaarlijks te kiezen thema. Voor 2017 zal dit thema 'piraten' zijn. Voor de financiering 

van dit kamp hebben al verschillende sponsoren toegezegd, waaronder een subsidie 

van de gemeente Brunssum ad € 2.500,-. 

Dit jaarverslag is bedoeld om zo transparant mogelijk te zijn m.b.t. de activiteiten en 

inzet van financiële middelen, als ook het gevoerde beleid van Stichting Nienoo, opdat 

iedereen er zeker van kan zijn dat subsidies en donaties op verantwoorde wijze worden 

besteed aan de activiteiten en evenementen, e.e.a.. conform de doelstellingen Stichting 

Nienoo.

In 2017 zal ook het beleidsplan opnieuw bekeken worden; in hoeverre is dit nog actueel  

en waar moet het aangevuld c.q. aangepast worden.
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1.1.3  Samenstelling van het bestuur

De stichting heeft geen Raad van Toezicht. Het toezicht berust bij het bestuur.

Het bestuur van de stichting bestaat in 2016 uit 4 bestuursleden:

Paul Gardeniers voorzitter

Denny Pieneman (per 01-10-2016) secretaris

Nicole Kusters-Peters penningmeester

Marco Winters bestuurslid (Public Relations)

Het bestuur vergadert minimaal twee maal per jaar, waarin besluiten worden genomen 

met betrekking tot de geagendeerde punten. 

Het bestuur bepaalt zelf het aantal bestuurders met een minimum van drie en een 

maximum van zeven bestuurders. Het bestuur benoemt zelf de bestuurders.

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en is verantwoordelijk en 

bevoegd voor de financiële verantwoording van de stichting.
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2. JAARREKENING 2016

2.1 Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

ACTIVA Ref.

€ €

Vlottende activa

1 1.000           1.283        

liquide middelen 2 6.652           7.005        

7.652        8.288        

PASSIVA

Reserves

Algemene reserve 3 7.639           7.275        

Kortlopende schulden 4 13                1.013        

7.652        8.288        

31-12-2016 31-12-2015

vorderingen en 

overlopende activa
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2.2 Staat van baten en lasten over 2016

BATEN Ref. Werkelijk 2016 Werkelijk 2015

€ €

Giften en donaties 5 4.694               8.448               

Baten fondsenwerving 6 412                  -                      

Overige baten 7 1.001               -                      

Som der Baten 6.107               8.448               

LASTEN

Besteed aan doelstellingen gefinancierd

uit giften en donaties 8 2.734               1.648               

Kosten werving baten 9 2.835               558                  

Beheer en administratie 10 174                  1.151               

Som der Lasten 5.743               3.357               

RESULTAAT 364                  5.091               

Resultaatbestemming 2016

Toevoeging/onttrekking aan:

- toevoeging aan algemene reserve 364                  5.091               

- 11 -
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2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

2.3.1  Algemeen

* Activiteiten

* Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

* Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

* Vergelijkend met voorgaand jaar

2.3.2  Grondslagen van waardering van activa en passiva

* Algemeen

Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2016 tot en met 

31 december 2016.

Stichting Nienoo is statutair gevestigd in Brunssum, het postadres is Eduard 

Wintgensstraat 35 in Brunssum. De stichting staat geregistreerd bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer: 60651504

De activiteiten van de stichting zijn gericht op het organiseren van evenementen voor 

kinderen in de leeftijdsgroep van vier tot negen jaar, en activiteiten voor kinderen in 

de leeftijdsgroep van zes tot twaalf jaar, voor die kinderen in voormelde 

leeftijdscategorieën die op of onder de armoedegrens leven in Parkstad (Brunssum).

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van  

voorgaand jaar. De cijfers over voorgaand jaar zijn verder conform de presentatie van 

het lopende jaar vergelijkbaar gemaakt.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn RJ650 

Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen voor de Jaarverslaggeving. Het doel van 

deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie en de besteding van 

gelden in relatie tot het doel en waarvoor de fondsen bijeen gebracht zijn.

Aangezien er in 2016 intern nog geen begroting is opgesteld en deze dus ook niet als 

stuurinstrument wordt gebruikt , zijn er voor 2016 geen begrotingscijfers opgenomen 

in de jaarrekening. 

Voor zover niets anders vermeld zijn de bedragen opgenomen tegen nominale waarde. 

Toelichtingen op posten in de balans en resultatenrekening  zijn in de jaarrekening 

genummerd.

- 12 -
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* Algemene reserve

* Schulden

2.3.3  Grondslagen van resultaatbepaling

* Algemeen

* Lasten

De lasten worden vooralsnog onderverdeeld in drie hoofdgroepen: 

 - Besteed aan activiteiten

 - Kosten werving baten

 - Kosten beheer en administratie 

2.3.4  Grondslagen voor kasstroomoverzicht

Stichting Nienoo maakt gebruik van de vrijstelling voor kleine organisaties; derhalve is 

er geen kasstroomoverzicht opgesteld.

De kosten worden waar mogelijk toegerekend aan de betreffende activiteiten.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het 

verslagjaar met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderings-

grondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking 

hebben. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden 

verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

De schulden die zijn opgenomen in de jaarrekening betreffen 'kortlopende schulden', 

deze hebben betrekking op kosten die nog moeten worden betaald over het afgesloten 

boekjaar. 

Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden 

aan dit boekjaar toegerekend.

De algemene reserve wordt gevormd door niet bestede sponsorgelden die voor het 

komende boekjaar ingezet zullen worden. Vooralsnog is de inkomstenstroom niet 

stabiel en onvoorspelbaar. In de nabije toekomst kan de algemene reserve worden 

opgesplitst in een continuïteitsreserve en overige reserve.

- 13 -
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2.4 Toelichting op de Balans per 31 december 2016

ACTIVA

1. Vorderingen en overlopende activa

De specificatie luidt als volgt: 31-12-2016 31-12-2015

€ €

Debiteuren 500              -                  

Nog te ontvangen donaties 500              1.283           

1.000           1.283           

2. Liquide middelen

De specificatie luidt als volgt: 31-12-2016 31-12-2015

€ €

Zakelijke rekening Rabobank 6.550           7.005           

Kasgeld 102              -                  

6.652           7.005           

Toelichting:

Genoemde liquide middelen staan vrijelijk ter beschikking aan de stichting.

PASSIVA

3. Algemene reserve

Specificatie verloop 'algemene reserve' per 31-12-2016:

Saldo per Resultaat- Saldo per 

1-1-2016 bestemming 31-12-2016

Algemene reserve 7.275           364              7.639           

- 14 -
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4. Kortlopende schulden

De specificatie luidt als volgt: 31-12-2016 31-12-2015

€ €

Bankkosten 13                13                

Accountantskosten -                  1.000           

13                1.013           

Toelichting:

De bankkosten die zijn opgenomen onder de 'kortlopende schulden' worden in januari 

2017 door de Rabobank verrekend. 
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2.5 Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2016

BATEN

5. Giften en donaties

Deze post is als volgt samengesteld: Werkelijk Werkelijk

2016 2015

€ €

Vriendje voor een tientje 110                 20                   

Sint voor ieder Kind 1.573              -                     

Algemene donaties 3.011              8.428              

4.694              8.448              

Toelichting:

6. Baten fondsenwerving

Deze post is als volgt samengesteld: Werkelijk Werkelijk

2016 2015

€ €

Opbrengsten braderie 412                 -                     

412                 -                     

De donaties van Sint voor ieder Kind zijn met name gedaan door Kiwanis voor een 

bedrag van € 500,- en St. Corivallum, ondernemersvereniging Op de kamp, met een 

bedrag van € 700,-. 

Niet alle donaties worden toegerekend aan een specifieke activiteit. Onder de post 

'algemene donaties' zijn alle 'niet gelabelde' donaties verantwoord. Dit zijn onder 

andere het Jan Linders Fonds, dat een eindbedrag over 2016 ad € 728,40 heeft 

gedoneerd, Sinterklaas Parkstad doneerde een berag van € 930,- en Afnorth 

International School € 500,-.

Verder heeft Meander een bedrag ad € 500,- toegezegd voor te organiseren activiteiten 

in 2017 en 2018. Dit bedrag is in 2016 verantwoord.

- 16 -
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BATEN

7. Overige baten

Deze post is als volgt samengesteld: Werkelijk Werkelijk

2016 2015

€ €

Correctie accountantskosten 2015 1.001              -                     

1.001              -                     

LASTEN

8. Besteed aan doelstellingen gefinancierd uit giften en donaties

Deze post is als volgt samengesteld: Werkelijk Werkelijk

2016 2015

€ €

Op Stap met Nienoo A 2.079              -                     

Sint voor ieder Kind B 655                 1.648              

2.734              1.648              

Toelichting :

De kosten voor 'met Nienoo op Stap' bestaan met name uit het busvervoer ad 

€ 853,- het entreegeld van Toverland ad € 923,- en de verzekering  ad € 109,-. 

De kosten die zijn gemaakt voor Sint voor ieder Kind betreffen met name het inhuren 

van Colin Vos met zijn Sintshow ad € 220,- en de afgenomen consumpties 

ad € 216,45 in de Brikke Oave. De kosten zijn lager t.o.v. 2015 doordat er geen kosten 

zijn gemaakt voor o.a. drukwerk, foto's en fotolijstjes. Verder zijn er geen kosten 

geweest voor de aankoop van de kado's, deze zijn volledig gesponsord door de Kiwanis 

Brunssum.
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Stichting Nienoo - Jaardocument 2016

LASTEN

9. Kosten werving baten

Deze post is als volgt samengesteld: Werkelijk Werkelijk

2016 2015

€ €

Public Relations / promotiemateriaal 334                 489                 

Drukwerk -                     69                   

Website St. Nienoo 1.693              -                     

Abonnement AJ Album / foto's website 34                   -                     

T-shirts voor bestuur  en vrijwilligers 456                 -                     

Sponsoractiviteiten 318                 -                     

2.835              558                 

10. Kosten beheer en administratie

Deze post is als volgt samengesteld: Werkelijk Werkelijk

2016 2015

€ €

Bankkosten 166                 151                 

Accountantskosten -                     1.000              

Kamer van Koophandel 8                     -                     

174                 1.151              

Toelichting :

Resultaatbestemming

Gebeurtenissen na balansdatum

Omtrent resultaat is statutair niets bepaald. Het resultaat is, conform bestuursbesluit, 

verdeeld zoals opgenomen onder pagina 11.

Er hebben zich na balansdatum geen bijzondere gebeurtenissen voortgedaan die 

belangrijke gevolgen hebben voor de rechtspersoon.

In 2016 zijn de kosten voor beheer en administratie flink afgenomen omdat in 2015 

een post was gereserveerd voor accountskosten. Deze post is in 2016 weer 

gecorrigeerd en ten gunste van de opbrensten geboekt.
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2.5 Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2016

LASTEN

2.5.1 Kengetallen

2016 2015

Besteed aan werving t.o.v. totale baten

Besteed aan activiteiten t.o.v. totale baten

Besteed aan activiteiten t.o.v. totale lasten

Besteed aan beheer en administratie t.o.v. totale kosten

Toelichting 

De kosten werving zijn t.o.v. 2015 flink gestegen, met name door de uitgaven aan de 

website en de overige kosten die gemaakt zijn voor public relations. Deze kosten waren 

éénmalig en o.a. noodzakelijk om de stichting de nodige naamsbekendheid en 

herkenbaarheid te geven bij zowel sponsoren en doelgroep.

De toename van besteding aan activiteiten zijn te verklaren doordat er een extra 

activiteit georganiseerd is.  

6,61%

19,51%

49,09%

34,29%

46,42%

44,77%

47,61%

3,03%
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2.6 Vaststelling jaarrekening 2016

De jaarrekening 2016 is opgemaakt door de penningmeester d.d. 9 mei 2017.

P.J.G. Gardeniers, voorzitter

D.J. Pieneman, secretaris

N.M.G. Kusters-Peters, penningmeester

M. Winters, bestuurslid

Het bestuur heeft de jaarrekening over 2016 vastgesteld in zijn vergadering d.d. 9 mei 

2017.

- 20 -
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3. OVERIGE GEGEVENS

3.1 Bezoldiging bestuur

De bestuurders van stichting Nienoo voeren hun functie onbezoldigd uit.
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