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1. JAARVERSLAG 2018

1.1 Algemene gegevens

1.1.1  Bestedingsregels

Statutaire doelstelling

Statutair heeft de stichting als doelstelling: 

*

*

Doelrealisatie

Financieel beleid

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.

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.

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. 
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Communicatie met belanghebbenden

Maatschappelijke aspecten

1.1.2  Bestuursverslag

Missie en visie:

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.

De begroting over 2018 is qua baten 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 begrote bedragen naar rato verdeeld over de verschillende soorten baten. 

Aangezien de inkomsten wat betreft de donaties vaak spontaan en daarmee niet altijd 

voorspelbaar zijn, wijken ze af van de begrootte cijfers, voor 2018 wederom 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 minimaal vermogen aangehouden van € 6.000,- om de 

continuïteit van de voorziene werkzaamheden t.b.v. de gestelde doelen te kunnen 

waarborgen. 

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!

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 locaties op te hangen.
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Terugblik 2018

En daarmee ontstond meteen het idee bij Nienoo om in Parkstad diverse bedrijven aan 

te schrijven om te vragen of ze entreekaarten wilden sponsoren voor diverse 

activiteiten. Deze zouden dan maandelijks verloot worden m.b.v. een Facebook-actie en 

we zouden dan maandelijks een gezin blij kunnen gaan maken met een leuke activiteit.

April

In april waren we voor de tweede keer te gast bij de dansvoorstelling “rond de wereld” 

van Yoga en Dans studio Leonie. We werden getrakteerd op leuke dansjes door super 

enthousiaste kinderen. De opbrengsten van de versnaperingen die deze middag werden 

verkocht gingen naar Nienoo. Ook deze donatie zal weer goed terechtkomen bij de 

Nienoo-kinderen.

Mei

Deze maand stond voornamelijk de organisatie van op stap met Nienoo naar Toverland 

centraal. Verder stonden we voor het eerst op het Bevrijdingsfeest in Brunssum om nog 

wat extra geld op te halen o.a. door de verkoop van pennen en sleutelhangers en weer 

de nodige reclame te maken. Ook brengen we via Sociale Media Nienoo nog eens extra 

onder de aandacht omdat we merken dat het begrip voor onze activiteiten minder wordt

Algemeen

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

gegroeid en we hebben weer verrassend mooie donaties binnengekregen om onze 

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

Januari

Het bestuur komt bij elkaar waarbij we nog terugblikken naar ons Sinterklaasfeest in 

2017 en we vooruitkijken naar onze activiteiten van 2018. 

We begonnen het jaar met een leuke verrassing voor Nienoo. De 5 jarige Jayden had 

voor ons een wens achtergelaten in de (kerst)wensboom van de Ikea, deze wens kwam 

in januari in vervulling en we werden blij verrast met 3 winkelwagens vol met knuffels, 

spelletjes en knutselmaterialen om te gebruiken tijdens ons kampweekend. We hebben 

spontaan besloten om Jayden uit te roepen tot mini-ambassadeur van Nienoo in 2018.

Maart

In maart hadden we vervolgens een leuke nieuwe activiteit. We mochten namens één 

van onze relaties entreekaartjes weggeven voor de voetbalwedstrijd Roda JC – PEC 

Zwolle. En zo zaten er bijna 70 kinderen met hun ouders op de tribune van het Parkstad 

Limburg Stadion. Het was een succesvolle avond, niet alleen voor Roda maar ook voor 

onze ‘gasten’.

Februari

In februari hebben we voor het eerst onze Nienoo presentatie mogen houden. Een mooi 

cheque was de beloning. Later die maand volgde nog een donatie van een relatie die 

ons ook al in 2017 een mooi bedrag hadden overgemaakt.
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Dag 2 stond vol gepland met allerlei activiteiten: een speurtocht, er werd geschminkt en 

er werden glittertattoos gezet bij de kinderen en de vrijwilligers. 

Verder was er een workshop houtbranden, waarbij de kinderen prachtige kunstwerken 

maakten. Er werden toneeltjes opgevoerd, broodjes gebakken en hutten gebouwd en 

dit alles onder een stralende zon.

Ook het kampshirt ontbrak dit jaar niet, deze keer met alle namen van de kinderen. De 

avond werd afgesloten met het ‘chaos bingo spel’ en een gezellig kampvuur.

Op dag 3 was er nog een tijd voor een lekker uitgebreid ontbijt maar na het opruimen 

en nog even spelen werd het dan toch weer tijd om afscheid te nemen van deze groep 

kinderen met een knuffel of een high five. 

Ook deze missie was weer geslaagd.

Juli en augustus

Dit zouden ook voor het bestuur en de vrijwilligers van Nienoo de vakantiemaanden 

moeten zijn. En in principe zijn het dat ook wel, behalve dat het laatste weekend van 

augustus alweer de tweede editie’ Op kamp met Nienoo stond gepland en nog van alles 

moest worden geregeld.

Het kamp stond in het teken van de ruimte (zon, maan, sterren en raketten).

Er was weer gekozen voor de accommodatie ‘de Heikop’, grenzend aan de 

Brunssummerheide.

We proostten bij de ontvangst van de 25 kinderen op missie Nienoo en de start van dit 

kamp werd tot in detail vastgelegd door de camera’s van het stadsjournaal Brunssum.

Er werden liedjes gezongen en een kennismakingsspel gespeeld; hier werden al gauw 

de eerste nieuwe contacten gemaakt.

Een spannende avond volgt waarbij we een bezoek brachten aan de sterrenwacht en 

door de telescoop naar Saturnus mochten kijken die deze avond bijzonder goed 

zichtbaar was.

Juni

In juni staat dan eindelijk onze eerste activiteit van 2018 op de agenda; op Stap met 

Nienoo naar Toverland in Sevenum.

Een bus vol met kinderen, vol verwachting over de dag die komen gaat en onze 

vrijwilligers die zich samen gaan inspannen voor een leuke groep kinderen die dit uitje 

verdienen.

In het park ontvangen we kinderen met kinderchampagne en kort worden de planning 

van die dag en de regels doorgesproken. De lunch was weer geheel verzorgd en ook 

een ijsje mocht niet ontbreken.

Het weer speelde mee en het was wederom een zeer geslaagde dag voor de kinderen 

en voor ons. We hebben samen veel plezier beleefd en er was tijd voor een lach en een 

traan en aandacht voor iedereen. 

Op de terugreis konden we nog nagenieten met een mooie Disneyfilm en bijkomen van 

een dag vol Toverlandmagie, een dag van grenzen verleggen, een dag van nieuwe 

vrienden maken of oude ontmoeten, een dag van onvoorwaardelijk genieten zonder 

zorgen. Samen met onze vrijwilligers hebben we de wereld voor een dag weer een 

beetje mooier gemaakt. 

Dat is de kracht van Nienoo.
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December

En dan breekt de laatste maand van het jaar aan, normaal gesproken een rustige 

maand voor Nienoo. Maar dit jaar stonden er nog 2 activiteiten gepland.

Op 16 december waren we te gast bij JumpXL in Heerlen onder de noemer ‘verrassing 

van Nienoo’. In 2 groepen, verdeeld naar leeftijd, mochten 60 kinderen springen in dit 

trampolinepark. Voor veel kinderen was dit iets geheel nieuws en het was dan ook 

alleen maar genieten. Wellicht een activiteit van Nienoo om in 2019 te herhalen.

Het werd een geslaagde dag, de kinderen straalden, schreeuwden, dansten en zongen 

en worden actief betrokken in het spel. Verder konden de kinderen nog geschminkt 

worden en waren er een DJ en een ballonartiest.

Natuurlijk was er ook tijd voor Sinterklas met zijn Pieten en het werd weer een waar 

feest. De kinderen gingen uiteindelijk met een lach en een tas vol cadeautjes en wat 

lekkers naar huis.

November

In de aanloop van Sint voor ieder Kind waren te gast bij Stichting Golf en Humor, een 

stichting in Aken die geld doneren aan allerlei goede doelen die zicht inzetten voor 

kinderen. Nienoo was geselecteerd als één van die doelen en we mochten wederom een 

mooie cheque in ontvangst nemen. 

En dan is het tijd voor onze 4e editie van Sint voor ieder Kind, wederom in de Brikke 

Oave in Brunssum. De organisatie van de inkoop van cadeautjes was weer geregeld in 

samenwerking de Kiwanis Brunssum en ook nu mochten we weer een mooie cheque in 

ontvangst nemen. We hadden een recordaantal aan kinderen; maar liefst 70 kinderen 

uit Parkstad.

De invulling van het evenement zou ook dit jaar weer anders van opzet zijn. Een eigen 

eerste theaterproductie van Sinterklaas Parkstad in samenwerking met enkele van onze 

vrijwilligers stond op het programma. Dit vroeg veel energie, dag en (soms tot in de) 

Oktober

Dankzij de Jumbo supermarkten in Zuid-Limburg hebben wij 25 kaarten van een 

theatershow van Ernst en Bobbie in Parkstad Limburg Theaters locatie Heerlen mogen 

weggeven. Hoe leuk was het om zo de herfstvakantie te beginnen. 

Verder waren in oktober te gast bij een benefietavond van de Lions Club Parkstad waar 

o.a. stichting Nienoo één van de goede doelen was. We waren uitgenodigd voor een 

heerlijk diner en een gezellige avond met allerlei artiesten. Halverwege werd ons een 

mooie cheque uitgereikt.

Ook ontvingen we een mooie donatie van Business Club Hoenshuis op de slotavond van 

het Rabobank Inter-service Golftoernooi.

September

Deze maand zijn we gestart met ‘verrassing van Nienoo’ en gaan we elke maand op 

Facebook kinderen (en hun ouders) blij maken met een leuk uitstapje in Parkstad.

Op de jaarlijkse braderie in Treebeek hebben we weer ons gezicht laten zien en de 

inwoners hebben zich van hun beste kant laten zien en gul gegeven. De opbrengsten 

staan gereserveerd voor ons jubileumuitstapje in 2019.
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Vooruitblik 2019

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

werkgroepen. Ook willen we er een aantal vrijwilligers bij om de werkzaamheden beter 

te kunnen verdelen en ook flexibeler te kunnen zijn.

In 2019 willen we ook onze lang gewenste mascotte aanschaffen, een mascotte die een 

gezicht geeft aan de stichting en die aanwezig zal zijn en zal stralen bij onze 

activiteiten.

Een jaar met drie Nienoo activiteiten die staan als een huis en een uitbreiding met een 

vierde activiteit: Verrassing van Nienoo. We deelden 85 vrijkaartjes uit aan gezinnen in 

Parkstad om samen te genieten bij een leuke activiteit. Met de steun van de 

middenstand in Parkstad hebben we dit kunnen verwezenlijken. 

Met dank aan hen, onze sponsoren, vriendjes en natuurlijk onze vrijwilligers!

2019 is ons jubileumjaar: Stichting Nienoo bestaat 5 jaar en die verjaardag willen we 

samen vieren. Daarom krijgen alle jarigen een verjaardagskaartje toegestuurd. Verder 

verloten we iedere maand een (verjaardag)taart die wordt gesponsord door bakkerij 

Hagendoren. Ook willen we zes geheel verzorgde verjaardagsfeestjes van 

PartyinProgress weggeven en samen met 40 kinderen wil Nienoo haar verjaardag vieren 

in de Efteling.

En natuurlijk willen we in onze jubileumjaar onze vrijwilligers bedanken; over de 

invulling moeten we nog nadenken.

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.

De data en locaties voor onze Nienoo-activiteiten in 2019 staan al vast: 

25 mei: ons jubileumreisje naar de Efteling

22 juni: op stap met Nienoo naar Gaia Zoo

30 augustus tot en met 1 september: op kamp met Nienoo, locatie de Heikop

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

Aan het einde van 2018 werd Brunssum in kerstsferen omgetoverd en werden we 

gevraagd om hulp te bieden tijdens het jaarlijkse kerstevenement ‘Kerst vier je samen’.

Onze hulp was gewenst bij de ijsbaan, van vrijdagavond tot zondagavond, met het 

uitdelen en innemen van de schaatsen. Wat was het koud maar we hebben ons weer 

van onze beste kant laten zien, onze stichting gepromoot en weer nieuwe vriendjes 

gemaakt. Een mooi evenement om een fantastisch Nienoo-jaar af te sluiten.  
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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 2018 uit 4 bestuursleden:

Paul Gardeniers voorzitter

Denny Pieneman secretaris

Nicole Kusters-Peters penningmeester

Marco Winters bestuurslid (Public Relations)

In 2019 willen we ook onze lang gewenste mascotte aanschaffen, een mascotte die een 

gezicht geeft aan de stichting en die aanwezig zal zijn en zal stralen bij onze 

activiteiten.

De ondernemers van Parkstad moeten weer worden aangeschreven om ons van nieuwe 

vrijkaartjes te voorzien.

Er hebben zich al nieuwe sponsoren gemeld voor presentaties van Nienoo en zij willen 

ons financieel steunen.

Het bevrijdingsfeest, en Kerst vier je Samen in Brunssum staan al op onze agenda en 

wat brengt 2019 verder nog?

Eind 2019 moet er een nieuw beleidsplan geschreven worden; hoe willen we verder in 

de toekomst? 

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 2018

2.1 Balans per 31 december 2018 (na resultaatbestemming

ACTIVA Ref.

€ €

1 500              428           

Liquide middelen 2 22.199         12.181      

Totaal 22.699      12.609      

PASSIVA

3 6.770           60            

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve 4 6.000           6.000        

Overige reserve 4 9.463           6.499        

22.233      12.559      

Kortlopende schulden 5 466           50            

Totaal 22.699      12.609      

31-12-2018 31-12-2017

Vorderingen en 

overlopende activa

Vooruitontvangen 

bedragen

- 12 -



Stichting Nienoo - Jaardocument 2018

2.2 Staat van baten en lasten over 2018

Werkelijk Begroot Werkelijk

Ref. 2018 2018 2017

€ € €

Baten

Baten van particulieren 6 2.203         689           7.196         

Baten van bedrijven 7 2.576         3.296         1.000         

8 6.117         2.265         2.000         

Som van de geworven baten 10.896       6.250         10.196       

9 87             200           1.322         

Som van de baten 10.983       6.450         11.518       

Lasten

Besteed aan activiteiten: 10

Op stap met Nienoo 1.860         2.045         1.447         

Sint voor ieder Kind 2.335         1.605         1.938         

Op kamp met Nienoo 2.204         2.560         2.483         

Nienoo verjaardag 24             -                -                

Verrassing van Nienoo 66             -                -                

Wervingskosten 11 910           675           492           

Kosten beheer en administratie 12 622           732           311           

Som van de lasten 8.021         7.617         6.671         

Saldo van baten en lasten 2.962         -1.167       4.847         

Bestemming saldo van baten en lasten

Toevoeging/onttrekking aan:

- continuïteitsreserve -                -                -                

- overige reserve 2.962         -1.167       4.847         

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 2018 tot en met 

31 december 2018.

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 2018 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om 

vergelijkbaarheid met 2017 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 2018 zijn 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.

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 2018

ACTIVA

1. Vorderingen en overlopende activa

De specificatie luidt als volgt: 31-12-2018 31-12-2017

€ €

Nog te ontvangen donaties 500              428              

500              428              

2. Liquide middelen

De specificatie luidt als volgt: 31-12-2018 31-12-2017

€ €

Zakelijke rekening Rabobank 21.933         12.181         

Kasgeld 266              -                  

22.199         12.181         

Toelichting:

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

3. Vooruitontvangen bedragen

De specificatie luidt als volgt: 31-12-2018 31-12-2017

€ €

6.270           60                

500              -                  

6.770           60                

4. Reserves en fondsen

Specificatie verloop 'reserves' per 31-12-2018:

Saldo per Resultaat- Saldo per 

1-1-2018 bestemming 31-12-2018

Continuïteitsreserve 6.000           -                  6.000           

Overige reserve 6.500           2.963           9.463           

Totaal reserves 12.500         2.963           15.463         

5. Kortlopende schulden

De specificatie luidt als volgt: 31-12-2018 31-12-2017

€ €

Bankkosten 16                19                

Overige kosten 450              31                

466              50                

Toelichting:

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

2019 door de Rabobank verrekend. Onder de 'overige kosten' zijn nog te betalen 

facturen voor Sint voor ieder Kind opgenomen.

Sponsoring Efteling 2019

Stichting Meander 2019 - 2020
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2.4 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018

BATEN

6. Baten van particulieren

Deze post is als volgt samengesteld:

Werkelijk Begroot Werkelijk

2018 2018 2017

€ € €

Vriendje voor een tientje 390             200             550             

Op stap met Nienoo -                 -                 675             

Sint voor ieder Kind 395             239             339             

Op kamp met Nienoo 4                 16               2.507          

Algemene donaties 1.414          234             3.125          

2.203          689             7.196          

7. Baten van bedrijven

Deze post is als volgt samengesteld:

Werkelijk Begroot Werkelijk

2018 2018 2017

€ € €

Op stap met Nienoo 549             837             775             

Sint voor ieder Kind 613             372             75               

Op kamp met Nienoo 489             1.934          -                 

Algemene donaties 925             153             150             

2.576          3.296          1.000          

8. Baten van andere organisaties zonder winststreven

Deze post is als volgt samengesteld:

Werkelijk Begroot Werkelijk

2018 2018 2017

€ € €

Op stap met Nienoo 500             763             -                 

Sint voor ieder Kind 1.302          789             1.500          

Algemene donaties 4.315          713             500             

6.117          2.265          2.000          
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BATEN

Baten per activiteit Werkelijk Begroot Werkelijk

2018 2018 2017

€ € €

Vriendje voor een tientje 390             200             550             

Op stap met Nienoo 1.049          1.600          1.450          

Sint voor ieder Kind 2.310          1.400          1.914          

Op kamp met Nienoo 493             1.950          2.507          

Algemene donaties 6.654          1.100          3.775          

10.896        6.250          10.196        

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

Deze post is als volgt samengesteld:

Werkelijk Begroot Werkelijk

2018 2018 2017

€ € €

Algemene donaties 87               200             1.322          

87               200             1.322          

Toelichting

De begroting van de baten wordt per activiteit gemaakt; echter de presentatie in de 

jaarrekening vraagt om een andere indeling. Om toch de werkelijke baten met de 

begrootte cijfers te kunnen maken wordt de begroting omgerekend naar rato van de 

werkelijke baten. In 2018 zijn we wederom verrast door enkele spontane sponsoracties 

waardoor de werkelijke baten hoger uitkwamen dan begroot.

Toelichting

De baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten zijn een 

stuk lager dan in 2017. In 2017 was Nienoo het goede doel van het Jan Linders fonds; 

hiervoor hebben we activiteiten  moeten organiseren waar de sponsoring tegenover 

stond. De baten in 2018 bestaat alleen uit de verkoop van promotiematerialen.

- 19 -



Stichting Nienoo - Jaardocument 2018

LASTEN

10. Besteed aan activiteiten

Deze post is als volgt samengesteld:

Werkelijk Begroot Werkelijk

2018 2018 2017

€ € €

Op stap met Nienoo:

busvervoer 520             625             625             

entreegelden 804             900             333             

verzekering 109             110             109             

overige kosten 427             410             380             

totaal op stap met Nienoo 1.860          2.045          1.447          

Sint voor ieder Kind:

zaalhuur 450             -                 -                 

activiteiten kinderen 300             300             242             

presentjes 733             500             516             

consumpties 507             400             552             

verzekering 109             175             250             

overige kosten 236             230             378             

totaal Sint voor ieder Kind 2.335          1.605          1.938          

Op kamp met Nienoo

accommodatie 610             650             662             

activiteiten 206             100             36               

boodschappen / levensmiddelen 307             300             364             

t-shirts kinderen / presentjes 835             700             350             

verzekering -                 110             109             

slaapzakken / slaapmatjes -                 450             390             

serviesgoed -                 -                 41               

promotiemateriaal -                 100             260             

overig 246             150             271             

totaal op kamp met Nienoo 2.204          2.560          2.483          

Nienoo verjaardag 24               -                 -                 

Verrassing van Nienoo 66               -                 -                 

Totaal besteed aan doelstellingen 6.489          6.210          5.868          
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LASTEN

Toelichting :

11. Wervingskosten

Deze post is als volgt samengesteld:

Werkelijk Begroot Werkelijk

2018 2018 2017

€ € €

Promotiemateriaal 355             175             40               

179             -                 -                 

Sponsoractiviteiten 58               200             202             

Overige 318             300             250             

910             675             492             

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 bus was 

goedkoper door de keuze van een ander bedrijf. 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. Dit is met name te 

verklaren doordat in de realisatie kosten zijn opgenomen waar een gift in natura 

tegenover staat. Deze kosten zijn in de begroting over 2018 niet meegenomen. Dit 

betreft o.a. de zaalhuur, de kosten voor de DJ, de ballonartiest en het schmincken. Er 

zijn ook meer consumtiebonnen afgenomen, deze post is moeilijk in te schatten omdat 

consumptiebonnen ook aan de ouders/begeleiding van de kinderen worden gegeven en 

we van te voren niet weten om hoeveel personen het gaat.

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

vrijwilligers en drukwerk opgenomen.

Kosten website

Voor op kamp met Nienoo zijn de kosten ook hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt 

weer doordat er kosten zijn opgenomen waar een gift in natura tegenover stond. We 

hebben knutselmaterialen en speellgoed geschonken gekregen, deze zijn opgenomen 

onder 'activiteiten'. De tshirts waren iets duurder dan begroot en we hebben de 

kinderen nog extra een gevuld toilettasje cadeau gedaan.

De accommodatie was uiteindelijk weer dezelfde als het jaar ervoor waardoor de  de 

aanschaf van slaapmatjes ook niet nodig was.

Onder de overige kosten zijn verder opgenomen: huishoudelijke artikelen en een 

bedankje voor de vrijwilligers.

De kosten voor de verjaardag van Nienoo en verrassing van Nienoo zijn niet 

opgenomen in de begroting 2018, omdat dit activiteiten zijn die pas in de loop van 

2018  zijn bedacht / gestart. De kosten zijn gemaakt voor o.a. drukwerk.
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LASTEN

Toelichting :

12. Kosten beheer en administratie

Deze post is als volgt samengesteld:

Werkelijk Begroot Werkelijk

2018 2018 2017

€ € €

Bankkosten 193             225             209             

Verzekeringen 375             432             47               

Overige 54               75               55               

622             732             311             

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.

De bankkosten zijn onder de begroting gebleven, deze kosten zijn inherent aan het 

aantal bankmutaties. De verzekeringen zijn binnen de begroting gebleven omdat bij de 

begroting uitgegaan is van een hogere maandelijkse premie.

Onder 'overige' is onder andere documentatie over het AVG protocol opgenomen.

De promotiekosten zijn hoger dan begroot, dit is te verklaren door extra kosten voor de 

aanschaf van promotiegadgets, zoals sleutelhangers en pennen. De opbrengsten van 

deze artikelen zijn onder de algemene donaties opgenomen.  De kosten van de website 

zijn niet begroot, dit zijn kosten de gemaakt zijn voor aanpassingen van de website 

naar aanleiding van de gewijzigde AVG wetgeving in 2018 ( Algemene verordening 

gegevensbescherming). De kosten van de sponsoractiviteiten zijn gemaakt ten 

behoeve van de vrijwilligers tijdens promotie-activiteiten en Kerst vier je samen in 

Brunssum. 
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2.6 Vaststelling jaarrekening 2018

De jaarrekening 2018 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 2018 vastgesteld en goedgekeurd 

op 11-06-2019
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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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