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1. JAARVERSLAG 2019

1.1 Algemene gegevens

1.1.1  Bestedingsregels

Statutaire doelstelling

Statutair heeft de stichting als doelstelling: 

*

*

Doelrealisatie

Financieel beleid

Stichting Nienoo is opgericht op 10 mei 2014. De stichting is, naar aanleiding van een 

wijziging van het bestuur per 1 juli 2019, statutair gevestigd aan de Fazantlaan 9 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.

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

Visie

Laat ieder kind stralen!

De begroting over 2019 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. 

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. 

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

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

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 gebruikt 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.

Stichting Nienoo zet zich in voor kinderen uit minder bedeelde gezinnen in de regio 

Parkstad. De maatschappelijke aspecten komen uit de doelstellingen van de stichting 

naar voren.

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.
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Terugblik 2019

2019 begon in januari met een bestuursvergadering waarbij we terugblikten op de 

laatste activiteiten van 2018.

De planning voor 2019 werd gemaakt waarbij veel aandacht was voor het jubileum 

en de data voor onze vaste activiteiten werden gekozen. Ook werd er nagedacht over 

de lang gewenste mascotte die op de verjaardag van Nienoo bekend gemaakt zou 

worden. 

De eerste verjaardagstaarten werden verloot en de jarige Nienoo-kinderen kregen dit 

jaar een verjaardagskaart van Nienoo.

In februari ontvingen we een cheque van de Rotaryclub Brunssum tijdens een 

winterbarbecue. Dit was de opbrengst van de sponsoractie tijdens het 'Kerst vier je 

samen' evenement in Brunssum in 2018 waarbij Nienoo het goede doel was.

In 2019 stond ook Jan Linders Heerlerheide weer garant voor sponsoring vanuit het 

Jan Linders Fonds. Gedurende het jaar werden er kindermiddagen door Nienoo 

georganiseerd en boden we onze diensten aan bij de verkoop van producten. In 

februari knutselden we voor Valentijnsdag en in april stond er voor de Pasen ook een 

knutselmiddag gepland en deelde de Paashaas chocolade eitjes uit.

In de aanloop naar de jubileummaand mei werd er frequent vergaderd en werden de 

plannen voor de diverse activiteiten verder uitgewerkt. Er werden diverse acties 

uitgezet zoals reservering van de Efteling en Gaia Zoo, het regelen van het vervoer 

en de lunch, het bestellen van T-shirts, wie van de vrijwilligers er mee kan gaan etc. 

Ook het kamp na de zomervakantie had al onze volledige aandacht; het thema in 

2019: Circus. 

2019 was een mooi en succesvol jaar voor de stichting. Het was ons 1e lustrum; de 

stichting vierde haar 5e verjaardag op 9 mei en dat hebben we feestelijk gevierd. 

Voor de kinderen stonden er gedurende het jubileumjaar allerlei extra activiteiten en 

acties op het programma waaronder het weggeven van 5 kinderfeestjes, iedere 

maand een verjaardagstaart en we hebben vrijkaartjes weggegeven voor allerlei 

leuke kinderactiviteiten in Parkstad. 

We hebben een aantal mooie en onverwachte donaties gekregen van allerlei 

organisaties binnen Parkstad. Hierdoor hebben we onze activiteiten kunnen 

financieren en zijn onze reserves weer toegenomen. We sluiten 2019 af met een 

positief resultaat van € 12.551, -.

Per 1 juli was er een wisseling in het bestuur, onze voorzitter Paul Gardeniers legde 

zijn voorzitterstaken neer en ging als bestuurslid verder, Marco Winters nam de taken 

over. De stichting wijzigde daarmee ook haar vestigingsgegevens.
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Op 5 mei vierden we samen met Brunssum het bevrijdingsfeest waarbij we met onze 

Nienoo-stand weer ons gezicht lieten zien en er voor de kinderen een knutselactiviteit 

was.

Op de verjaardag van Nienoo onthulden we dan eindelijk onze mascotte: Nienaa. We 

vierden dit jubileum samen met onze vrijwilligers tijdens een gezellige avond in 

Valkenburg aan de Geul met een Mysterie Tour en een etentje ter afsluiting. 

Om ook onze deelnemers mee te laten vieren werd er vanaf 9 mei gedurende een 

week dagelijks een uitstapje voor 5 personen weggegeven. Deze werden verloot 

d.m.v. een Facebook-actie.

Op 25 mei was dan eindelijk ons jubileumuitstapje naar de Efteling. Een bus met 50 

kinderen en de begeleiders vertrok richting Kaatsheuvel; we werden uitgezwaaid door 

Nienaa. Een dag vol verwachtingen, het weer speelde mee en onze wens om ooit met 

de stichting naar de Efteling te gaan was uitgekomen. 

Voor veel kinderen was dit een eerste bezoek aan de Efteling en de gezichten van 

deze kinderen straalden van plezier en verwondering; het was genieten van de vele 

attracties. De lunch was verzorgd door Jan Linders en de dag werd afgesloten met 

friet, snack en een ijsje. Het was een mooie dag.

In de maanden voor de zomervakantie stonden nog verschillende activiteiten op de 

agenda. Er werden een aantal vergaderdata voor de werkgroep Op kamp met Nienoo 

tijdens de zomervakantie gepland; er moest nog veel geregeld worden. 

Er was nog een verjaardagstaart die afgegeven moest worden en op 22 juni was er 

een Op stap met Nienoo activiteit voor kinderen die niet mee konden gaan naar de 

Efteling. Het aantal kinderen dat ingeschreven had voor deze activiteit was gering 

waardoor we besloten om de kinderen samen met hun ouders een dagje te laten 

genieten in de Gaia Zoo. Deze dag was compleet met lunch en een versnapering. 

Achteraf was ook deze dag in de dierentuin zeer geslaagd; een activiteit samen met 

de ouders is ook heel leuk en is dan ook iets dat Nienoo misschien wel vaker zal 

organiseren.

Diezelfde dag streden verschillende sportteams om de Lion King trophy tijdens een 

sportevenement dat door de Leo Club Sarolea Heerlen was georganiseerd. 

De opbrengsten van deze dag gingen naar Nienoo en ‘s avonds waren we uitgenodigd 

om een mooie cheque in ontvangst te nemen.

In de week daarna mochten we ons voorstellen bij studentenvereniging Volupia in 

Heerlen tijdens een sponsordiner. De vereniging organiseert ieder jaar allerlei 

activiteiten om geld op te halen voor goede doelen in de regio. In 2019 was Nienoo 

het goede doel en tijdens deze avond mochten we ons verhaal doen. De acties van 

Volupia hebben ons een mooie cheque opgeleverd.
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De zomervakantie werd benut om het kamp te organiseren; de laatste weken 

vroegen nog veel voorbereiding omdat het kamp rond het thema Circus extra 

feestelijk zou worden.

De kamplocatie De Heikop in Brunssum was geheel in circussfeer aangekleed; er 

stond zelfs een springkussen in de vorm van een circustent.

Na aankomst van de kinderen die vrijdagavond genoten we eerst van een 

gezamenlijke maaltijd en een eerste kennismaking; er waren dit jaar enkele nieuwe 

kinderen bij. Daarna volgde de avondwandeling op de hei en speelden we nog een 

spel. 

De zaterdag is altijd het hoogtepunt van het kamp. Na het ontbijt begonnen we met 

een speurtocht waarbij de kinderen allerlei circusattributen vonden die ter plekke 

uitgeprobeerd konden worden. Terug bij het kampgebouw volgde de lunch en kregen 

de kinderen hun kampT-shirt uitgereikt. De middag werd gevuld met workshops, 

schminken, spelen en voorbereiden voor de circusvoorstelling die avond. De 

circustent stond tussen de bomen opgesteld en was feestelijk verlicht en versierd. Er 

was een circusdirectrice die de voorstelling presenteerde en de vrijwilligers waren 

allen in circusthema verkleed. De kinderen waren klaar voor hun act; het werd een 

feestelijke avond die we afsloten met popcorn rond het kampvuur.

De zondagochtend begon met een ontbijt en het opruimen van de slaapzaal, daarna 

was er nog tijd om samen te spelen en stond er nog een voorstelling van het circus 

op het programma. De kinderen mochten vol trots hun acts aan hun ouders laten 

zien; het was nog even nagenieten.

Maar daarna was het toch tijd om afscheid te nemen van de kinderen, voor de 

vrijwilligers om op te ruimen en om samen even terug te kijken op een geslaagd 

Nienoo jubileumkamp. 

Na het kamp en in de aanloop naar Sint voor ieder Kind werden er nog meer 

verjaardagstaarten uitgedeeld; waren we te gast op kinderfeestjes en hebben we nog 

een middag bij Jan Linders georganiseerd.

In oktober was er nog een activiteit voor de kinderen bij Jump XL. In 2 groepen, 

verdeeld naar leeftijd, mocht een groep kinderen springen in dit trampolinepark.

Een geslaagde zondagochtend die voor 2020 weer op de planning komt.

Oktober werd doptober; georganiseerd door een politieke partij in Brunssum werden 

een maand lang kroonkurken ingezameld voor Nienoo. Op scholen, bij verenigingen 

of gewoon thuis, overal werden de dopjes voor Nienoo opzijgelegd, het waren bijna 

184.000 doppen, die tegen een mooie donatie omgeruild werden. 

In november was het dan weer tijd voor Sint voor ieder Kind in de Brikke Oave te 

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

samenwerking met de Kiwanis Brunssum. 

De invulling van het programma was een theaterproductie ‘Pietenliefde’, geschreven 

door één van onze vrijwilligsters en gespeeld door vrijwilligers van Nienoo en 

Sinterklaas Parkstad.
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Vooruitblik 2020

Armoede in Parkstad blijft een groot probleem; een probleem dat wij niet op kunnen 

lossen. Wat we wel kunnen doen is kinderen even uit de situatie halen en onbeperkt 

laten genieten. Ook in 2020 zetten wij ons hiervoor in; wij zijn als stichting nog niet 

klaar en we hebben nog allerlei ideeën om de kinderen te laten stralen.

Op stap met Nienoo parkeren we even en vindt in 2020 niet plaats. Binnen Parkstad 

zijn de afgelopen jaren soortgelijke stichtingen opgericht die een uitstapje 

organiseren voor deze doelgroep. In deze behoefte wordt dus op dit moment al meer 

dan voldaan. 

Wel blijven op Kamp met Nienoo en Sint voor ieder kind in onze agenda staan. Ook 

gaan we weer springen met Nienoo. In 2020 blijft Jan Linders Heerlerheide zich 

inzetten voor Nienoo, gaat het blotevoetenpark Brunssum zich voor ons inzetten en 

bakt Echte bakker Hagedoren iedere maand weer een heerlijke feesttaart om weg te 

geven.

Verder start Nienoo met een wensboom; wij willen allerlei wensen van kinderen gaan 

vervullen; dat kan een bioscoopbezoekje zijn, een nieuwe fiets, die coole sneakers, 

die mooi communiejurk of wat dan ook.

Een update van onze website staat ook op onze wensenlijst. De foto’s zijn alweer 

gedateerd en we willen met en voor enkele Nienoo-kinderen een leuke  fotosessie 

organiseren.

We blijven ons uiteraard actief inzetten voor de zoektocht naar vriendjes en sponsors 

om onze evenementen voor de kinderen van Parkstad (Brunssum) te kunnen blijven 

realiseren. 

Bij de vaststelling van dit jaarverslag in mei 2020 ondervindt ook stichting Nienoo de 

gevolgen van de Coronacrisis.  Alle geplande activiteiten in 2020 zijn tot nu toe niet 

doorgegaan en het is nog onduidelijk hoe het jaar voor ons verder zal verlopen en of 

er nog activiteiten en evenementen kunnen doorgaan. 

Het was een geslaagde dag, de kinderen straalden, dansten en zongen en werden 

actief betrokken in het spel. Ook was er tijd voor cupcake versieren en konden de 

kinderen geschminkt worden. Verder was er muziek van onze vaste DJ en was er een 

ballonartiest. Natuurlijk was er ook tijd voor Sinterklaas met zijn Pieten en was het 

weer een gezellig kinderfeest. De kinderen mochten hun cadeautje zelf uitzoeken in 

de goed gevulde pakjeskamer en gingen uiteindelijk naar huis met een tas vol 

cadeautjes en lekkers.

Tevens was er een kerstboomactie; gezinnen van Nienoo mochten een kerstboom 

uitzoeken die tijdens het feest ter decoratie gebruikt werden. Deze mochten na afloop 

van het feest gratis opgehaald worden om thuis te kunnen opzetten. 

Een sfeervol feest en een mooie gelegenheid om Nienoo weer in beeld te brengen, 

nieuwe vriendjes te maken en het jaar 2019 af te sluiten.

En dan was er nog, in de de laatste maand van het jaar, het kerstevenement van 

Brunssum; het Feest der verwondering waar we met onze vrijwilligers drie dagen 

lang de schaatsbaan beheerden. 
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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 2019 uit 4 bestuursleden:

Marco Winters bestuurslid tot en met 30-06-2019

voorzitter vanaf 01-07-2020

Denny Pieneman secretaris

Nicole Kusters-Peters penningmeester

Paul Gardeniers voorzitter tot en met 30-06-2019

bestuurslid vanaf 01-07-2020

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 2019

2.1 Balans per 31 december 2019 (na resultaatbestemming)

ACTIVA Ref.

€ €

1 4.886           500           

Liquide middelen 2 23.143         22.199      

Totaal 28.029      22.699      

PASSIVA

3 -                  6.770        

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve 4 6.000           6.000        

Overige reserve 4 22.014         9.463        

28.014      22.233      

Kortlopende schulden 5 15            466           

Totaal 28.029      22.699      

31-12-2019 31-12-2018

Vorderingen en 

overlopende activa

Vooruitontvangen 

bedragen
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2.2 Staat van baten en lasten over 2019

Werkelijk Begroot Werkelijk

Ref. 2019 2019 2018

Baten € € €

Baten van particulieren 6 1.876         903           2.203         

Baten van bedrijven 7 5.966         2.371         2.576         

8 16.160       3.116         6.117         

Som van de geworven baten 24.002       6.390         10.896       

9 232           100           87             

Overige baten lasten 10 139           -                -                

Som van de baten 24.373       6.490         10.983       

Lasten

Besteed aan activiteiten: 11

Op stap met Nienoo 3.851         5.960         1.860         

Sint voor ieder Kind 2.573         2.735         2.335         

Op kamp met Nienoo 1.596         2.200         2.204         

Nienoo verjaardag 1.019         1.010         24             

Verrassing van Nienoo 265           -                66             

Wervingskosten 12 820           825           910           

Kosten beheer en administratie 13 1.698         1.150         622           

Som van de lasten 11.822       13.880       8.021         

Saldo van baten en lasten 12.551       -7.390       2.962         

Bestemming saldo van baten en lasten

Toevoeging/onttrekking aan:

- continuïteitsreserve -                -                -                

- overige reserve 12.551       -1.167       2.962         

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 2019 tot en met 

31 december 2019.

Alle bedragen luiden in euro's.

Stichting Nienoo is statutair gevestigd in Brunssum, het postadres is Fazantlaan 9 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 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 2019 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

* Vergelijkend met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van  

voorgaand jaar. 

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 2019

ACTIVA

1. Vorderingen en overlopende activa

De specificatie luidt als volgt: 31-12-2019 31-12-2018

€ €

Nog te ontvangen donaties 4.686           500              

Vooruitbetaalde bedragen 200              -                  

4.886           500              

2. Liquide middelen

De specificatie luidt als volgt: 31-12-2019 31-12-2018

€ €

Zakelijke rekening Rabobank 22.139         21.933         

Kasgeld 1.004           266              

23.143         22.199         

Toelichting:

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

3. Vooruitontvangen bedragen

De specificatie luidt als volgt: 31-12-2019 31-12-2018

€ €

-                  6.270           

-                  500              

-                  6.770           

4. Reserves en fondsen

Specificatie verloop 'reserves' per 31-12-2019:

Saldo per Resultaat- Saldo per 

1-1-2019 bestemming 31-12-2019

Continuïteitsreserve 6.000           -                  6.000           

Overige reserve 9.463           12.551         22.014         

Totaal reserves 15.463         12.551         28.014         

5. Kortlopende schulden

De specificatie luidt als volgt: 31-12-2019 31-12-2018

€ €

Bankkosten 15                16                

Overige kosten -                  450              

15                466              

Toelichting:

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

2020 door de Rabobank verrekend.

Sponsoring Efteling 2019

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

BATEN

6. Baten van particulieren

Deze post is als volgt samengesteld:

Werkelijk Begroot Werkelijk

2019 2019 2018

€ € €

Vriendje voor een tientje 580             200             390             

Op stap met Nienoo 160             20               -                 

Sint voor ieder Kind 1.008          648             395             

Op kamp met Nienoo 3                 17               4                 

Algemene donaties 125             17               1.414          

1.876          903             2.203          

7. Baten van bedrijven

Deze post is als volgt samengesteld:

Werkelijk Begroot Werkelijk

2019 2019 2018

€ € €

Op stap met Nienoo 125             16               549             

Sint voor ieder Kind 450             289             613             

Op kamp met Nienoo 175             983             489             

Verjaardag van Nienoo 420             420             -                 

Algemene donaties 4.796          663             925             

5.966          2.371          2.576          

8. Baten van andere organisaties zonder winststreven

Deze post is als volgt samengesteld:

Werkelijk Begroot Werkelijk

2019 2019 2018

€ € €

Op stap met Nienoo 7.050          894             500             

Sint voor ieder Kind 1.908          1.227          1.302          

Algemene donaties 7.202          995             4.315          

16.160        3.116          6.117          

- 18 -



Stichting Nienoo - Jaardocument 2019

BATEN

Baten per activiteit Werkelijk Begroot Werkelijk

2019 2019 2018

€ € €

Vriendje voor een tientje 580             200             390             

Op stap met Nienoo 7.335          930             1.049          

Sint voor ieder Kind 3.366          2.165          2.310          

Op kamp met Nienoo 178             1.000          493             

Verjaardag van Nienoo 420             420             -                 

Algemene donaties 12.123        1.675          6.654          

24.002        6.390          10.896        

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

Deze post is als volgt samengesteld:

Werkelijk Begroot Werkelijk

2019 2019 2018

€ € €

Algemene donaties 232             100             87               

232             100             87               

Toelichting

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

jaarrekening vraagt om een andere indeling. Om toch de vergelijking van de werkelijke 

baten met de begrootte cijfers te kunnen maken wordt de begroting omgerekend naar 

rato van de werkelijke baten. In 2019 zijn door enkele overwachte sponsoringen de 

werkelijke baten veel hoger dan begroot.

Toelichting

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

dan in 2018. In 2019 was Nienoo weer het goede doel van het Jan Linders fonds; 

hiervoor hebben we activiteiten georganiseerd waar sponsoring tegenover stond. De 

baten in 2018 bestaan alleen uit de verkoop van promotiematerialen.
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BATEN

10. Overige baten en lasten

Deze post is als volgt samengesteld:

Werkelijk Begroot Werkelijk

€ € €

€ € €

Sint voor ieder Kind 2018 139             -                 -                 

139             -                 -                 

LASTEN

11. Besteed aan activiteiten

Deze post is als volgt samengesteld:

Werkelijk Begroot Werkelijk

2019 2019 2018

€ € €

Op stap met Nienoo:

busvervoer 645             1.250          520             

entreegelden 2.038          2.740          804             

verzekering 109             220             109             

overige kosten 1.059          1.750          427             

totaal op stap met Nienoo 3.851          5.960          1.860          

Sint voor ieder Kind:

zaalhuur 450             450             450             

activiteiten kinderen 340             450             300             

presentjes 1.097          850             733             

consumpties 443             600             507             

verzekering 127             110             109             

overige kosten 116             275             236             

totaal Sint voor ieder Kind 2.573          2.735          2.335          

Toelichting

Voor Sint voor ieder Kind waren over 2018 nog te betalen kosten opgenomen die 

achteraf lager zijn uitgevallen en daarvoor gecorrigeerd ten gunste van het resultaat 

van 2019. 
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LASTEN

Werkelijk Begroot Werkelijk

2019 2019 2018

€ € €

Op kamp met Nienoo

accommodatie 402             650             610             

activiteiten 247             250             206             

boodschappen / levensmiddelen 301             340             307             

T-shirts kinderen / presentjes 393             500             835             

verzekering 109             110             -                 

promotiemateriaal -                 100             -                 

overig 144             250             246             

totaal op kamp met Nienoo 1.596          2.200          2.204          

Nienoo verjaardag 1.019          1.010          24               

Verrassing van Nienoo 265             -                 66               

Totaal besteed aan doelstellingen 9.304          11.905        6.489          

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. Daardoor is 

ook huur van een bus geannuleerd en waren ook de overige kosten voor o.a. lunch, 

versnaperingen en souvenirs voor de kinderen lager dan begroot.

Voor Sint voor ieder Kind zijn de kosten binnen de begroting gebleven. Onder de 

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

en drukwerk opgenomen.

De kosten voor op Kamp met Nienoo zijn ruim binnen de begroting gebleven. Met 

name de kosten voor accommodatie en de presentjes voor de kinderen waren lager;  

de post voor promotiematerialen is niet gebruikt. Onder overige kosten zijn met name 

decoratiematerialen opgenomen om het kampthema 'circus' verder aan te kleden.

De kosten voor de Verrassing van Nienoo waren niet in de begroting opgenomen. Deze 

activiteit is gedurende 2019 extra georganiseerd.
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LASTEN

12. Wervingskosten

Deze post is als volgt samengesteld:

Werkelijk Begroot Werkelijk

2019 2019 2018

€ € €

Promotiemateriaal 266             400             355             

47               100             179             

Sponsoractiviteiten 339             150             58               

Overige 168             175             318             

820             825             910             

Toelichting :

13. Kosten beheer en administratie

Deze post is als volgt samengesteld:

Werkelijk Begroot Werkelijk

2019 2019 2018

€ € €

Kosten vrijwilligers 699             425             -                 

Bankkosten 189             225             193             

Verzekeringen 344             400             375             

Overige 466             100             54               

1.698          1.150          622             

De totale wervingskosten zijn binnen de begroting gebleven. De kosten zijn met name 

gemaakt voor de activiteiten die zijn aangeboden tijdens de bevrijdingsfeesten, de 

kindermiddagen bij Jan Linders en de activiteiten tijdens het Feest der verwondering.

Kosten website
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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 en de kosten voor verzekeringen zijn binnen de begroting gebleven. 

Voor de vrijwilligers was een post begroot t.b.v. de jubileumviering van de stichting, de 

kosten zijn echter hoger uitgevallen. 

Onder de post 'overige' zijn materialen opgenomen die aangeschaft zijn voor 

activiteiten maar niet zijn gebruikt. Verder zijn er windjacks aangeschaft voor de 

vrijwilligers voor gebruik tijdens buitenactiviteiten en opbergrekken om de materialen 

van de stichting op te slaan; deze waren niet begroot.
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2.6 Vaststelling jaarrekening 2019

De jaarrekening 2019 is opgemaakt door de penningmeester van de stichting Nienoo.

M. Winters, voorzitter

D.J. Pieneman, secretaris

N.M.G. Kusters-Peters, penningmeester

Het bestuur heeft de jaarrekening over 2019 vastgesteld en goedgekeurd 

op 28-05-2020
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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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