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1. JAARVERSLAG 2017

1.1 Algemene gegevens

1.1.1  Bestedingsregels

Statutaire doelstelling

Statutair heeft de stichting als doelstelling: 

*

*

Doelrealisatie

Financieel beleid

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.                     

De inkomsten zijn sterk afhankelijk van de vrijgevigheid van onze (nieuwe) contacten, 

onze vriendjes en sponsoren. Daarom wordt er ook actief beleid gevoerd op de werving 

van sponsoren en blijft dit altijd een aandachtspunt. 

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).

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.

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

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.

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

organiseren evenementen en activiteiten voor de doelgroep. 

De kosten voor beheer en administratie worden zo laag mogelijk gehouden om zoveel 

mogelijk middelen te kunnen besteden aan de doelstelling van de stichting.
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Communicatie met belanghebbenden

Maatschappelijke aspecten

Een belangrijk communicatiemiddel voor de stichting is haar website: www.nienoo.nl. 

Hier kunnen belanghebbenden alles informatie vinden m.b.t. de stichting, haar 

activiteiten / evenementen en de laatste nieuwtjes. Ook is hier een contactformulier 

beschikbaar om te gebruiken als inschrijfformulier, aanmelding als vrijwilliger, zomaar 

een bericht of informatie voor sponsoring.

Verder gebruik de stichting ook sociale media, met name Facebook, dit werkt voor de 

stichting als een snel communicatiemiddel en is tevens toegankelijker om berichtjes 

achter laten.

Verder staan we als stichting op evenementen in de gemeenten van Parkstad om direct 

ons verhaal op de mensen over te brengen en maken we gebruik van flyers en posters 

om op verschillende locatie op te hangen.

In 2017 is voor het eerst een begroting opgesteld om de inkomsten en uitgaven beter 

te kunnen 'sturen'. 

De begroting over 2017 is niet opgesteld volgens de indeling die geldt voor de richtlijn 

RJK C2. Om een analyse mogelijk te maken tussen begrote en werkelijke baten zijn de 

begrootte bedragen naar rato verdeeld over de verschillende soorten baten. Aangezien 

de inkomsten wat betreft de donaties vaak spontaan en daarmee vrij onvoorspelbaar 

zijn, wijken ze af van de begrootte cijfers 2017, in het voordeel van de stichting.

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

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

Er wordt jaarlijks een vermogen aangehouden van € 6.000,- om de continuïteit van de 

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

Stichting Nienoo is gevestigd in Brunssum en is opgericht voor de kinderen in Parkstad. 

In de eerste jaren hebben we ons met name gericht op kinderen in Brunssum, echter nu 

raken we steeds meer bekend bij een grotere groep mensen en breidt het gebied zich 

uit. We hebben nu ook kinderen uit Heerlen en Landgraaf, zoals dat in eerste instantie 

ook bedoeld was. Zo wordt ook het gebied om sponsoren bereid te vinden een donatie 

te doen groter.
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1.1.2  Bestuursverslag

Missie en visie:

Terugblik 2017

Donateurs

De donaties en daarmee onze sponsoractiviteiten waren uiteenlopend.

Er was een sponsorloop van OBS de Trampoline en de Kiwanis Brunssum organiseerden 

een lentewandeling waarvan de opbrengsten voor Nienoo waren. We werden verrast 

doordat een Nienoo-vriend ons had opgegeven voor een actie bij radiozender 100%NL. 

Er werden 3 koffers vol met chocoladerepen verloot onder goede doelen en wij wonnen 

er 1 van. We hebben een deel van deze repen gebruikt om onze nieuwe Nienoo-

vriendjes te bedanken voor hun donatie.

Dit jaar had Jan Linders Brunssum onze stichting uitgeroepen tot goede doel van het 

jaar. We hebben ook hier weer een aantal kindermiddagen georganiseerd met 

ondersteuning van Party in Progress en Dans- en Yogastudio Leonie Dalm. Wederom 

werd er geschminkt en gedanst, gesnoept en geknutseld. 

Ook was er een rad van fortuin en kregen we van Jan Linders een deel van de 

opbrengst bij verkoop van een promotieartikel uit de winkel. Zo hebben we o.a. 

aardbeien verkocht in de zomer en kerststollen voor de feestdagen.

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, op kamp met Nienoo  en Sint voor ieder Kind.

Onze visie: laat ieder kind stralen!

Algemeen

We kijken als stichting terug op een succesvol jaar. Onze bekendheid is weer gegroeid 

en we hebben verrassend mooie donaties binnengekregen om onze activiteiten mee te 

kunnen financieren en ‘onze’  kinderen te kunnen laten stralen.

We zijn het jaar begonnen met een nieuwjaarsreceptie waarbij we in kleine kring met 

onze vrijwilligers en een aantal van onze donateurs hebben teruggeblikt op de mooie 

momenten van 2016 en iedereen te bedanken.

Er werden (meer) vergaderingen gepland en werkgroepen in het leven geroepen om 

onze activiteiten beter georganiseerd te krijgen en onze vrijwilligers er meer bij te 

betrekken.

De organisatie van de eerste keer 'Op kamp met Nienoo' moest vorm krijgen en verder 

hebben we gekeken naar activiteiten die we als stichting konden bijwonen om ons 

gezicht te laten zien in Brunssum en onze stichting te promoten.

Was het in 2016 de braderie van Treebeek, dit jaar stond de Parelmarkt in Brunssum op 

de planning.  We hebben promotiemateriaal uitgedeeld en verkocht en de donatiebus 

stond op tafel. Bij deze activiteit werden we ondersteund door Party in Progress om de 

kinderen te vermaken. 
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In december hebben we als laatste activiteit voor Jan Linders nog een 

Sinterklaasactiviteit georganiseerd; dans en zang stonden voor Sinterklaas en zijn 

Pieten op het programma en uiteraard mochten er ook foto’s gemaakt worden. 

Deze activiteiten hebben uiteindelijk een mooi geldbedrag opgebracht.

Verder was er aan het einde van het jaar een verkoopactie van wafels van basisschool 

de Mheyster en de kersmarkt van de SGL. Nienoo was door de SGL gekozen als goede 

doel voor de opbrengst uit de verkopen van deze dag. Door de scouting was er volop 

geknutseld en ook de cliënten van de SGL waren er druk mee geweest. Al deze 

zelfgemaakte spullen werden tijdens de kerstmarkt verkocht.

Onze taak was het om er ons ’gezicht’ te laten zien en ons verhaal te vertellen.

Voor deze actie stond een mooie geldbedrag om te besteden aan op stap met Nienoo 

2018.

Als afsluitende sponsoractie voor ons in 2017 vond er voor de kerstvakantie nog de 

wintermarkt van basisschool de Vlindertuin plaats. Ook hier was flink geknutseld; er 

waren o.a. verjaardagskalenders in de klassen gemaakt voor de verkoop. Het was een 

geweldig feest waar Nienoo bij aanwezig mocht zijn en een hele mooi donatie in 

ontvangst mocht nemen.

Al met al hebben we in de loop van het jaar een groot aantal nieuwe vriendjes erbij 

gekregen en donateurs kwamen via mond-op-mond reclame naar ons toe om mooie 

bedragen te doneren. Waardoor maar blijkt dat een (groot) netwerk van vrienden en 

bekenden sociale contacten (media), onze website  en het actief promoten echt lonend 

waren en nog steeds zijn. 

Dank aan al onze donateurs en vriendjes en allen die ons een warm hart toe dragen!

Onze activiteiten

Op Stap met Nienoo

De 2e Op stap met Nienoo editie was in Irrland (Duitsland). Een groot attractiepark 

maar dan zonder de gebruikelijke attracties;  een speel- en doepark om fijn actief te 

spelen en te leren, gewoon buiten lekker bezig zijn.

Er zijn o.a. waterspeelplekken, een grote hooizolder, skelters, klimtorens, een 

modderzandberg, boerderijdieren, een bamboelabyrint, spelletjesschuren.

Verder is in Irrland de mogelijkheid om een villa voor een dag te huren; wij hadden er 

twee naast elkaar en het was niet alleen een fijne plek om onze spullen kwijt te kunnen 

maar ook een plek om tussendoor naar terug te komen om even uit te rusten, iets te 

eten of te drinken.  We hebben hier geluncht en onze dag afgesloten met een heerlijke 

barbecue. 

Het weer was geweldig en verder was het een zeer geslaagde dag voor de kinderen en 

voor ons, we hebben samen gespeeld en gelachen en er was tijd en aandacht voor 

iedereen. 

Irrland staat zeker op de lijst om nog een keer naar toe te gaan!
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Op kamp met Nienoo

Al vanaf het begin van Nienoo droomden wij over een kamp voor kinderen die we 

wilden laten stralen; een kamp met 2 overnachting in de nabije omgeving. 

Voor de financiering van dit kamp hebben we verschillende donaties ontvangen  

waaronder een subsidie Burgerkracht Brunssum.

De in het leven geroepen werkgroep ‘op kamp met Nienoo’ had er zin in en met de 

voorbereidingen werd al vroeg in het jaar begonnen. Locatie uitzoeken, slaapzakken 

kopen, activiteiten en spelletjes bedenken, omgeving verkennen voor het uitzetten van 

de speurtocht, shirtjes kopen, bedenken wat we gaan eten te eten, boodschappenlijst 

etc.

Bij de eerste planning was het de bedoeling dat er gebruik zou worden gemaakt van 

een scoutinglocatie; achteraf bleek dit lastig te zijn om dat de scoutingverenigingen  

hun accommodatie in het weekend zelf gebruiken.

We zijn uitgeweken naar de Heikop, een mooie grote accommodatie grenzend aan de 

Brunssummerheide en met volop mogelijkheden om een geweldig kamp te organiseren. 

Bedden stonden er, dus de aanschaf van slaapmatjes was nu niet nodig. 

Het thema was ‘piraten’; het weer was perfect; de kinderen waren gespannen, maar 

hadden er zeker zin in. Het was een groep van 25 kinderen en we waren met voldoende 

enthousiaste en kundige vrijwilligers om deze groep kinderen bezig te houden en te 

vermaken.

Een kennismakingsspel bleek overbodig, de kinderen vonden elkaar en speelden al 

gauw samen. De eerste dag, na aankomst van de kinderen om 17:00 uur, stond er een 

avondwandeling, met na afloop pannenkoeken, op het programma; ook werd er een 

film bekeken die tijdens de wandeling was ‘gevonden’ en waarin een piraat z’n verhaal 

vertelde. 

Dag 2 stond in het teken van een speurtocht, glittertattoos zetten, fotolijst versieren, 

veel dansen en zingen, soep (met ballen), friet op de tafel, sleutelveiling, levend jeu de 

boules en het bezoek van een echte piraat!

En we zien alleen maar stralende kinderen, die na, toch een lange en vermoeiende dag, 

maar moeilijk in slaap komen.

Zondag volgt na het ontbijt, het voorbereiden op de afsluiting. Voor de ophalers hebben 

we een leuke sluitingsceremonie bedacht om iets van die geweldige energie van onze 

groep over te brengen. Ter afsluiting zong een meisje een prachtig lied van Marco 

Borsato. We werden er allemaal stil van, maar niet voor lang! Er wordt afscheid 

genomen, telefoonnummers worden uitgewisseld en we geven highfive’s of krijgen een 

knuffel.

Missie geslaagd en ‘op kamp met Nienoo’ krijgt zeker een vervolg.
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Vooruitblik 2018

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. 

We willen ons inschrijven voor verschillende sponsoracties bij bedrijven, zoals de 

Rabobank Clubkas Campagne of Stichting Specsavers Steunt.

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

evenementen in Brunssum en omgeving als Stichting Nienoo presenteren.

Onze stichting moet ook per 25 mei 2018 voldoen aan de nieuwe privacywet. Dit houdt 

o.a. in dat we van onze contacten (kinderen, ouders/verzorgers, donateurs en 

vrijwilligers) in een document moeten vastleggen welke persoonsgegevens we 

vastleggen en gebruiken voor welk doel. Hiervoor moet ook onze website  worden 

aangepast.

Wat betreft de organisatie van de stichting willen we onze verzekeringen bekijken. 

Verder willen we sponsorcontracten voor onze donateurs (bedrijven en andere  

organisaties) opzetten. 

De data en locaties voor onze Nienoo-activiteiten in 2018 staan al vast: 

16 juni: op stap met Nienoo naar Toverland

31 augustus tot en met 2 september: op kamp met Nienoo, locatie de Heikop

21 november: Sint voor ieder Kind in de Brikke Oave.

De activiteiten moeten nog uitgewerkt worden samen met onze vrijwilligers in de 

werkgroepen.

Sint voor ieder Kind

Deze 3e editie van ‘Sint voor ieder Kind’ werd weer in de Brikke Oave gehouden, die de  

accommodatie weer gesponsord had.

De cadeautjes voor de 50 kinderen werden voor de 2e keer door de Kiwanis Brunssum 

geregeld. Hiervoor werd voor en tijdens de Sinterklaasintocht in Brunssum een actie 

georganiseerd. De cadeautjes waren vooraf door ons uitgezocht en tijdens deze actie 

uitgestald op een grote Nienoo-tafel. Het winkelend publiek werd door de vrijwilligers 

van de Kiwanis en Nienoo aangesproken om iets van deze tafel te kopen. De actie was 

een succes, de tafel was niet alleen snel leeg, ook werd er ander speelgoed gedoneerd 

en kregen we van de Kiwanis nog een mooi geldbedrag.

Voor Sint voor ieder Kind werd ook dit keer voor een ander opzet gekozen. We wilden 

de kinderen iets actiefs laten doen waar ook de ouders/verzorgers meer betrokken bij 

werden.  Het werd uiteindelijk een speelruimte met Oudhollandse spellen met een 

Sinterklaasthema, een heus springkussen binnen, schminken, figuurballonnen, 

glittertattoos  en een DJ.  Het was echt een feest, een uur lang werd er gespeeld en 

genoten. Daarna was het tijd voor Sinterklaas met wel 20 Pieten. Met veel zang en dans 

was het feest compleet. De kinderen gingen uiteindelijk met een lach en een tas vol 

cadeautjes en wat lekkers naar huis. 

We kijken terug op een mooi jaar met drie Nienoo activiteiten die staan als een huis.  

Zonder onze vrijwilligers hadden we dit niet kunnen verwezenlijken. 

Dank aan onze vrijwilligers!
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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 2017 uit 4 bestuursleden:

Paul Gardeniers voorzitter

Denny Pieneman 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.

In 2018 zullen we ons al bezighouden met ons jubileumjaar in 2019: Stichting Nienoo 

bestaat dan 5 jaar! We willen graag met een groep kinderen naar de Efteling. Het 

streven is om het busvervoer gesponsord te krijgen en de entree met korting te krijgen. 

Er is het idee om net als de vriendje voor een tientje een actie op te zetten onder de 

naam van 'jubileumsponsor' voor een bedrag van 

€ 100,-.

Verder willen we onze ‘activiteiten’ iets uitbreiden. Er zijn plannen om de kinderen een 

kaartje te sturen voor de verjaardag; hiervoor moet een ontwerp gemaakt worden. 

Tevens willen we kijken of er bedrijven zijn die ons willen sponsoren met vrijkaartjes of 

kortingsbonnen of producten variërend van kaartjes voor bijvoorbeeld een 

voetbalwedstrijd, zwembad, bioscoop, dierentuin of een ijsje eten etc.

We kijken uit naar 2018!
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2. JAARREKENING 2017

2.1 Balans per 31 december 2017 (na resultaatbestemming)

ACTIVA Ref.

€ €

1 428              1.000        

Liquide middelen 2 12.181         6.652        

Totaal 12.609      7.652        

PASSIVA

3 60                -               

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve 4 6.000           6.000        

Overige reserve 4 6.499           1.639        

12.559      7.639        

Kortlopende schulden 5 50            13            

Totaal 12.609      7.652        

31-12-2017 31-12-2016

Vorderingen en 

overlopende activa

Vooruitontvangen 

bedragen
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2.2 Staat van baten en lasten over 2017

Werkelijk Begroot Werkelijk

Ref. 2017 2017 2016

€ € €

Baten

Baten van particulieren 6 7.196         3.545         1.923         

Baten van bedrijven 7 1.000         707           1.443         

8 2.000         1.049         600           

Som van de geworven baten 10.196       5.300         3.966         

9 1.322         700           1.140         

Overige baten 10 -                -                1.001         

Som van de baten 11.518       6.000         6.107         

Lasten

Besteed aan activiteiten: 11

Op stap met Nienoo 1.447         1.415         2.079         

Sint voor ieder Kind 1.938         1.430         655           

Op kamp met Nienoo 2.483         3.473         -                

Wervingskosten 12 492           1.080         2.835         

Kosten beheer en administratie 13 311           260           174           

Som van de lasten 6.671         7.658         5.743         

Saldo van baten en lasten 4.847         -1.658       364           

Bestemming saldo van baten en lasten

Toevoeging/onttrekking aan:

- continuïteitsreserve -                -                -                

- overige reserve 4.847         -1.658       364           

Baten van andere organisaties 

zonder winststreven

Baten als tegenprestatie voor de 

levering van producten en/of 

diensten
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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

* Continuïteitsreserve

Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2017 tot en met 

31 december 2017.

Alle bedragen luiden in euro's.

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 voor 2017 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om 

vergelijkbaarheid met 2016 mogelijk te maken. 

De jaarrekening is opgesteld volgens de nieuwe richtlijn RJK C2 voor kleine 

fondsenwervende organisaties. Het doel van deze richtlijn is om een inzicht te geven in 

de activiteiten van de organisatie en daarmee een heldere weergave is van de werving 

en de besteding van de middelen.

De begrotingscijfers over 2017 zijn opgenomen in de jaarrekening, voor 2016 was er 

nog geen begroting opgesteld.

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.

De continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn 

en om zeker te stellen ook in de toekomst aan onze verplichtingen te kunnen voldoen.
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* Overige reserve

* Schulden

2.3.3  Grondslagen van resultaatbepaling

* Algemeen

* Lasten

De lasten worden onderverdeeld in drie hoofdgroepen: 

 - Besteed aan activiteiten

 - Wervingskosten

 - 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 lasten 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 met een looptijd van minder dan één jaar.

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

aan dit boekjaar toegerekend.

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

komende boekjaar ingezet zullen worden.
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2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2017

ACTIVA

1. Vorderingen en overlopende activa

De specificatie luidt als volgt: 31-12-2017 31-12-2016

€ €

Nog te ontvangen donaties 428              1.000           

428              1.000           

2. Liquide middelen

De specificatie luidt als volgt: 31-12-2017 31-12-2016

€ €

Zakelijke rekening Rabobank 12.181         6.550           

Kasgeld -                  102              

12.181         6.652           

Toelichting:

Genoemde liquide middelen staan vrijelijk ter beschikking aan de stichting.
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PASSIVA

3. Vooruitontvangen bedragen

De specificatie luidt als volgt: 31-12-2017 31-12-2016

€ €

60                -                  

60                -                  

4. Reserves en fondsen

Specificatie verloop 'reserves' per 31-12-2017:

Saldo per Resultaat- Saldo per 

1-1-2017 bestemming 31-12-2017

Continuïteitsreserve 6.000           -                  6.000           

Overige reserve 1.652           4.847           6.499           

Totaal reserves 7.652           4.847           12.499         

5. Kortlopende schulden

De specificatie luidt als volgt: 31-12-2017 31-12-2016

€ €

Bankkosten 19                13                

Overige kosten 31                1.693           

50                1.706           

Toelichting:

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

2018 door de Rabobank verrekend. Onder de 'overige kosten' is o.a. een nog te betalen 

factuur aan het Rode Kruis over 2017 opgenomen.

vooruitbetaalde sponsoring Op stap 

met Nienoo 2019
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2017

BATEN

6. Baten van particulieren

Deze post is als volgt samengesteld:

Werkelijk Begroot Werkelijk

2017 2017 2016

€ € €

Vriendje voor een tientje 550             100             110             

Op stap met Nienoo 675             512             -                 

Sint voor ieder Kind 339             177             130             

Op kamp met Nienoo 2.507          1.100          -                 

Algemene donaties 3.125          1.655          1.683          

7.196          3.545          1.923          

7. Baten van bedrijven

Deze post is als volgt samengesteld:

Werkelijk Begroot Werkelijk

2017 2017 2016

€ € €

Op stap met Nienoo 775             588             -                 

Sint voor ieder Kind 75               39               843             

Algemene donaties 150             79               600             

1.000          707             1.443          

8. Baten van andere organisaties zonder winststreven

Deze post is als volgt samengesteld:

Werkelijk Begroot Werkelijk

2017 2017 2016

€ € €

Sint voor ieder Kind 1.500          784             600             

Algemene donaties 500             265             -                 

2.000          1.049          600             
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BATEN

9. Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten

Deze post is als volgt samengesteld:

Werkelijk Begroot Werkelijk

2017 2017 2016

€ € €

Algemene donaties 1.322          700             1.140          

1.322          700             1.140          

10. Overige baten

Deze post is als volgt samengesteld:

Werkelijk Begroot Werkelijk

2017 2017 2016

€ € €

Correctie accountantskosten 2015 -                 -                 1.001          

-                 -                 1.001          
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LASTEN

11. Besteed aan activiteiten

Deze post is als volgt samengesteld:

Werkelijk Begroot Werkelijk

2017 2017 2016

€ € €

Op stap met Nienoo:

busvervoer 625             500             853             

entreegelden 333             500             752             

verzekering 109             110             109             

overige kosten 380             305             315             

totaal op stap met Nienoo 1.447          1.415          2.029          

Sint voor ieder Kind:

activiteiten kinderen 242             225             220             

presentjes 516             500             115             

consumpties 552             400             254             

verzekering 250             110             -                 

overige kosten 378             195             66               

totaal Sint voor ieder Kind 1.938          1.430          655             

Op kamp met Nienoo

accommodatie 662             400             -                 

activiteiten 36               100             -                 

boodschappen / levensmiddelen 364             200             -                 

t-shirts kinderen / presentjes 350             350             -                 

verzekering 109             110             -                 

slaapzakken / slaapmatjes 390             1.703          -                 

serviesgoed 41               135             -                 

promotiemateriaal 260             250             -                 

overig 271             225             -                 

totaal op kamp met Nienoo 2.483          3.473          -                 

Totaal besteed aan doelstellingen 5.868          6.318          2.684          
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Toelichting :

12. Wervingskosten

Deze post is als volgt samengesteld:

Werkelijk Begroot Werkelijk

2017 2017 2016

€ € €

Public Relations / promotiemateriaal 40               250             334             

Website St. Nienoo -                 180             1.693          

Abonnement AJ Album / foto's website -                 -                 34               

T-shirts voor bestuur  en vrijwilligers -                 -                 456             

Sponsoractiviteiten 202             350             318             

Overige 250             300             -                 

492             1.080          2.835          

Toelichting :

De kosten van op stap met Nienoo zijn binnen de begroting gebleven. De entreegelden 

zijn lager doordat het aantal aanmeldingen onder het streefaantal bleven, de kosten 

voor de bus zijn daarentegen wel iets hoger uitgevallen. Onder de overige kosten zijn 

o.a. de kosten voor de lunch, een versnapering en het souvenir voor de kinderen 

opgenomen.

Voor Sint voor ieder Kind zijn de kosten ruim hoger dan begroot. De verzekering was 

elders en duurder afgesloten dan in 2016, verder zijn er meer consumpties afgenomen 

omdat deze ook aan de ouders/begeleiding van de kinderen zijn uitgereikt; het aantal 

consumties is dan van te voren moeilijk in te schatten.

Onder de overige kosten zijn de aankleding van de zaal, een bedankje voor de 

vrijwilligers, kosten voor EHBO, drukwerk en de aanschaf van banners t.b.v. Sint voor 

ieder Kind opgenomen.

Op kamp met Nienoo was een nieuwe activiteit in 2017, waardoor de begroting ruim 

was opgezet. Doordat de gekozen accomodatie niet beschikbaarbaar was zijn we 

moeten uitwijken naar een duurdere locatie. Deze accommodatie was wel voorzien van 

bedden waardoor de slaapmatjes weer niet hoefden te worden aangeschaft; deze 

kosten zijn dan ook aanzienlijk lager. Onder de overige kosten zijn verder opgenomen: 

een EHBO tas (gevuld), een partytent, serviesgoed en bestek en handdoeken.

Onder 'overige kosten' zijn o.a. de kosten voor aanpassingen aan de website 

opgenomen. Verder zijn hier de inkopen voor de nieuwjaarsreceptie voor de 

vrijwilligers / donateurs en stickers van stichting Nienoo opgenomen.
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LASTEN

13. Kosten beheer en administratie

Deze post is als volgt samengesteld:

Werkelijk Begroot Werkelijk

2017 2017 2016

€ € €

Bankkosten 209             180             166             

Verzekeringen 47               -                 -                 

Overige 55               80               8                 

311             260             174             

Toelichting:

Resultaatbestemming

Gebeurtenissen na balansdatum

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

verdeeld zoals opgenomen onder pagina 13.

Er hebben zich na balansdatum geen bijzondere gebeurtenissen voortgedaan die 

belangrijke gevolgen hebben voor de rechtspersoon.

In 2016 is een bestuursaansprakelijkheidverzekering afgesloten, deze was het eerste 

jaar premievrij tot november 2017. De bankkosten zijn licht gestegen, maar dit is 

inherent aan het toegenomen aantal bankmutaties.
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2.6 Vaststelling jaarrekening 2017

De jaarrekening 2017 is opgemaakt door de penningmeester van de stichting Nienoo.

P.J.G. Gardeniers, voorzitter

D.J. Pieneman, secretaris

N.M.G. Kusters-Peters, penningmeester

M. Winters, bestuurslid

Het bestuur heeft de jaarrekening over 2017 vastgesteld en goedgekeurd 

op 30-01-2018.
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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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