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1. JAARVERSLAG 2021

1.1 Algemene gegevens

1.1.1  Bestedingsregels

Statutaire doelstelling

Statutair heeft de stichting als doelstelling: 

*

*

Doelrealisatie

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

de Fazantlaan 9 in de gemeente Brunssum.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60651504 

en 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 van 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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Financieel beleid

Communicatie met belanghebbenden

Maatschappelijke aspecten

1.1.2  Bestuursverslag

Missie

Visie

Laat ieder kind stralen!

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 over sponsoring.

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

stichting als een snel communicatiemiddel en is tevens toegankelijker om berichtjes 

achter te 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.

De begroting over 2021 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. 

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 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 verschillende activiteiten 

waaronder op kamp met Nienoo  en Sint voor ieder Kind.
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Terugblik 2021

Ook in 2021 ondervonden we nog de gevolgen van Covid-het jaar van Covid-19. De 

activiteiten zijn veelal niet door kunnen gaan op de manier zoals deze gepland 

waren. 

Donaties door sponsoren en vriendjes van Nienoo hebben we wederom ruimschoots 

ontvangen. Hierdoor zijn onze reserves weer toegenomen en kunnen we in ieder 

geval onze continuïteit voor een aantal jaren waarborgen.

We sluiten 2021 af met een positief resultaat van € 6.865,-.

Tijdens onze  bestuursvergaderingen hebben we vooral gekeken naar mogelijkheden 

om toch iets kunnen betekenen voor de Nienoo-kinderen.

Door het jaar heen werden er ieder maand verjaardagstaarten gebracht; dit ging 

gewoon door. Maar voor het kamp was het snel duidelijk dat dit helaas weer niet 

door kon gaan. 

In samenwerking met het BloteVoetenPark Brunssum hebben we in september een 

leuke dag georganiseerd.  De ingeschreven gezinnen konden een wandeling maken 

in het park. Na afloop was er een heerlijk buffet waar men kon aanschuiven. Deze 

mooie dag werd geheel gesponsord door BloteVoetenPark Brunssum.

In november was Nienoo te gast bij de  Parkstad Comedy Dinershow in De Brikke 

Oave georganiseerd door de ‘Ronde Tafel Gravenrode’. Hier werden we blij verrast 

met een gezellige avond vol cabaret en lekker eten. Aan het einde van de avond 

ontvingen we nog een mooie cheque.

Na diverse keren uitstel vond in november ook eindelijk de wens van Manah plaats; 

zij wilde graag een keer een mooie dame zijn.  Ze kreeg een verwenmiddag 

aangeboden bij Shoeby Brunssum. Zij mocht van Nienoo 2 kledingsets uitzoeken: 

nog een paar schoenen, tasje en wat accessoires maakten het geheel compleet. Door 

een visagiste werden het haar en een lichte make-up gedaan.  Studio46 maakte tot 

slot mooie foto’s op de catwalk. Het was voor Manah en haar moeder een hele 

geslaagde middag.

Verder stond in 2021 Sint voor Ieder Kind nog op de planning. Kijkend naar de 

mogelijkheden om de kinderen van Parkstad te kunnen laten stralen hebben we 

voorafgaand aan het Sinterklaasfeest een bioscoopbezoek georganiseerd. In de VUE 

bioscoop in Kerkrade hebben een aantal kinderen met hun ouders gekeken naar de 

Sinterklaasfilm: “de club van Sinterklaas & het vergeten pietje”. In de pauze was er 

tijd voor een versnapering en na afloop kregen de kinderen nog een presentje mee 

naar huis.
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Vooruitblik 2022

Het Sinterklaasfeest zelf gaven we invulling door stoepbezoekjes af te leggen bij 

gezinnen die zich hiervoor ingeschreven hadden.  Een aantal Pieten bezocht iedere 

gezin en er was tijd voor een liedje en een dansje en ieder kind ontving een zak met 

presentjes. 

Ondanks alle beperkingen wegens Corona was dit zeker een geslaagde activiteit.

Christmas Village Brunssum 2021 waar Nienoo bij betrokken was met een ‘wens’ 

activiteit werd op het laatste moment weer afgelast wegens een algehele lockdown in 

Nederland in verband een nieuwe piek van Coronabesmettingen. 

Uiteindelijk konden we de decembermaand wel feestelijk afsluiten met de actie  van 

de Friends of Kiwanis Brunssum: Kerstmaaltijd voor Nienoo. Nienoo draagt hier 

alleen bij door de gezinnen aan te schrijven die hieraan willen deelnemen. De rest 

van de organisatie was volledig in handen van de Friends of Kiwanis.

Aan het einde van de lockdown en na een derde vaccinatieronde tegen Covid-19 

kunnen we weer langzaam plannen maken en onze agenda vullen voor 2022.

Het is belangrijk om onze vrijwilligers weer meer aan ons te verbinden. Aan het 

begin van 2022 staat een vrijwilligersavond op de planning waarbij onze jaarplannen 

worden gepresenteerd, de inbreng van tips en ideeën welkom zijn en er tijd is voor 

een gezellig samen zijn. Samen zullen we vooruitblikken op een nieuw en succesvol 

Nienoo-jaar.

Op Stap met Nienoo staat na 2 jaar afwezigheid weer op de agenda; dit zal 

plaatsvinden in het Schutterspark in Brunssum waar gebruik gemaakt wordt van de 

aanwezige faciliteiten: de kinderboerderij,  het Klimpark en de speeltuin.  Door de 

activiteit lokaal in te vullen is er financieel meer ruimte voor andere activiteiten.

We gaan weer op kamp; de reservering bij de Heikop is al 2 jaar mee 

doorgeschoven. 

We gaan springen bij Jump Street Heerlen en naar de bioscoop en ook dit jaar 

worden er weer verjaardagstaarten uitgedeeld. De wensboom is komen te vervallen, 

maar er is wel ruimte gemaakt in de begroting voor tussentijdse kleine wensen.

Sint voor ieder Kind zal weer in de Brikke Oave plaatsvinden, over de invulling 

hiervan wordt nog nagedacht. Ook is december de maand voor Christmas Village 

Brunssum waar Nienoo actief bij betrokken wordt om wensen voor kinderen te 

vervullen en wil Nienoo meer bijdragen aan het kerstdiner van de Friends of Kiwanis 

bijvoorbeeld d.m.v. een presentje voor de kinderen.
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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 2021 uit 3 bestuursleden:

Marco Winters voorzitter 

Denny Pieneman secretaris

Nicole Kusters-Peters penningmeester

Een update van de website staat nog steeds op onze wensenlijst, net als een 

vernieuwde huisstijl voor ons drukwerk en promotiematerialen. Dit wordt in 2022 

weer opgepakt.

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. 

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 2021

2.1 Balans per 31 december 2021  (na resultaatbestemming)

ACTIVA Ref.

€ €

1 1.140           545           

Liquide middelen 2 37.899         31.547      

Totaal 39.039      32.092      

PASSIVA

Reserves en fondsen 3

Continuïteitsreserve 6.000           6.000        

Overige reserve 32.942         26.077      

38.942      32.077      

Kortlopende schulden 4 97            15            

Totaal 39.039      32.092      

31-12-2021 31-12-2020

Vorderingen en 

overlopende activa
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2.2 Staat van baten en lasten over 2021

Werkelijk Begroot Werkelijk

Ref. 2021 2021 2020

Baten € € €

Baten van particulieren 5 383            347            550            

Baten van bedrijven 6 5.024         3.843         4.645         

7 8.120         4.525         4.218         

 13.527       8.715         9.413         

Lasten

Besteed aan activiteiten: 8

Op kamp met Nienoo -            2.460         -                

Sint voor ieder Kind 3.105         2.125         1.082         

Verrassing van Nienoo 43             675            1.818         

Taart van Nienoo 420            420            420            

Nienoo Wensboom 188            1.200         -                

Overige activiteiten 1.391         2.050         425            

Wervingskosten 9 82             775            29             

Kosten beheer en administratie 10 539            575            527            

Algemene kosten 11 894            1.325         1.049         

Som van de lasten 6.662         11.605       5.350         

Saldo van baten en lasten 6.865         -2.890       4.063         

Bestemming saldo van baten en lasten

Toevoeging/onttrekking aan:

- overige reserve 6.865         -2.890       4.063         

Baten van andere organisaties 

zonder winststreven
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2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

2.3.1  Algemeen

* Activiteiten

* Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

* Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

* Vergelijkend met voorgaand jaar

2.3.2  Grondslagen van waardering van activa en passiva

* Algemeen

Deze jaarrekening heeft betrekking op de periode 1 januari 2021 tot en met 

31 december 2021.

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 2021 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.
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* Continuïteitsreserve

* 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.

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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2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2021

ACTIVA

1. Vorderingen en overlopende activa

De specificatie luidt als volgt: 31-12-2021 31-12-2020

€ €

Nog te ontvangen donaties 595              -                  

Vooruitbetaalde bedragen 545              545              

1.140           545              

Toelichting:

2. Liquide middelen

De specificatie luidt als volgt: 31-12-2021 31-12-2020

€ €

Zakelijke rekening Rabobank 37.813         31.547         

Kasgeld 86                -                  

37.899         31.547         

Toelichting:

Genoemde liquide middelen staan vrijelijk ter beschikking aan de stichting.

Onder de vooruitbetaalde bedragen staat een betaling opgenomen voor de kamplocatie 

die is doorgeschoven van 2021 naar 2022 en de reeds gemaakte kosten voor dit 

kamp.
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PASSIVA

3. Reserves en fondsen

Specificatie verloop 'reserves' per 31-12-2021:

Saldo per Resultaat- Saldo per 

1-1-2021 bestemming 31-12-2021

Continuïteitsreserve 6.000           -                  6.000           

Overige reserve 26.077         6.865           32.942         

Totaal reserves 32.077         6.865           38.942         

4. Kortlopende schulden

De specificatie luidt als volgt: 31-12-2021 31-12-2020

€ €

Bankkosten 15                15                

Overig 82                -                  

97                15                

Toelichting:

De overige kosten hebben betrekking op declaraties voor gemaakte kosten voor SVIK 

en verrassing van Nienoo, deze worden in januari 2022 uitbetaald.
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2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

BATEN

5. Baten van particulieren

Deze post is als volgt samengesteld:

Werkelijk Begroot Werkelijk

2021 2021 2020

€ € €

Vriendje voor een tientje 295            300            550            

Op stap met Nienoo -                -                -                

Sint voor ieder Kind -                -                -                

Op kamp met Nienoo -                -                -                

Algemene donaties 88              47              -                

383            347            550            

6. Baten van bedrijven

Deze post is als volgt samengesteld:

Werkelijk Begroot Werkelijk

2021 2021 2020

€ € €

Op stap met Nienoo -                -                -                

Sint voor ieder Kind -                -                -                

Op kamp met Nienoo -                345            345            

Verjaardag van Nienoo -                -                -                

Verrassing van Nienoo -                150            -                

Taart van Nienoo 420            420            420            

Nienoo Wensboom -                500            -                

Overige Activiteiten 45              -                -                

Algemene donaties 4.559         2.428         3.880         

5.024         3.843         4.645         
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BATEN

7. Baten van andere organisaties zonder winststreven

Deze post is als volgt samengesteld:

Werkelijk Begroot Werkelijk

2021 2021 2020

€ € €

Op stap met Nienoo -                -                -                

Sint voor ieder Kind 1.500         1.000         1.100         

Algemene donaties 6.620         3.525         3.118         

8.120         4.525         4.218         

Baten per activiteit Werkelijk Begroot Werkelijk

2021 2021 2020

€ € €

Vriendje voor een tientje 295            300            550            

Op stap met Nienoo -                -                -                

Sint voor ieder Kind 1.500         1.000         1.100         

Op kamp met Nienoo -                345            345            

Verjaardag van Nienoo -                -                -                

Verrassing van Nienoo -                150            -                

Taart van Nienoo 420            420            420            

Nienoo Wensboom -                500            -                

Overige activiteiten 45              -                -                

Algemene donaties 11.267       6.000         6.998         

13.527       8.715         9.413         

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. 
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LASTEN

8. Besteed aan activiteiten

Deze post is als volgt samengesteld:

Werkelijk Begroot Werkelijk

2021 2021 2020

€ € €

Op kamp met Nienoo -            2.460         -                

Sint voor ieder Kind:

cadeautjes 2.980         2.000         1.082         

overige kosten 125            125            -            

totaal Sint voor ieder Kind 3.105         2.125         1.082         

Verrassing van Nienoo 43              675            1.818         

Taart van Nienoo 420            420            420            

Nienoo Wensboom 188            1.200         -                

Overige activiteiten 1.391         2.050         425            

Totaal besteed aan doelstellingen 5.147         8.930         3.745         

Toelichting

Net als in 2020 zijn door Covid-19 de geplande Nienoo activiteiten niet door kunnen 

gaan. Alleen Sint voor ieder Kind is op een aangepaste manier georganiseerd en 

hebben we meer geld uitgegeven aan cadeautjes dan begroot.

De activiteit onder overige betreft een gesponsorde activiteit door het 

Blotevoetenpark Brunssum.  Deze post is ook opgenomen onder de baten en heeft 

per saldo geen invloed op het resultaat.
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LASTEN

11. Wervingskosten

Deze post is als volgt samengesteld:

Werkelijk Begroot Werkelijk

2021 2021 2020

€ € €

Promotiemateriaal -                175            -                

41              300            -                

Sponsoractiviteiten -                75              -                

Overige 41              225            29              

82              775            29              

Toelichting :

12. Kosten beheer en administratie

Deze post is als volgt samengesteld:

Werkelijk Begroot Werkelijk

2021 2021 2020

€ € €

Kosten vrijwilligers 69              400            -                

Bankkosten 181            225            175            

Verzekeringen 358            350            352            

Huur garagebox 825            825            825            

Overige -            100            224            

1.433         1.900         1.576         

Toelichting

De kosten voor beheer en administratie zijn binnen de begroting gebleven. De post 

voor vrijwilligers is niet benut door het niet doorgaan van de activiteiten. 

Het budget voor de wervingskosten is door Covid-19 niet benut. Alle geplande 

uitgaven zijn doorgeschoven naar 2022.

Kosten website
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LASTEN

Resultaatbestemming

Gebeurtenissen na balansdatum

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

verdeeld zoals opgenomen onder pagina 10.

Er hebben zich na balansdatum geen bijzondere gebeurtenissen voortgedaan die 

belangrijke gevolgen hebben voor de rechtspersoon.
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2.6 Vaststelling jaarrekening 2021

De jaarrekening 2021 is opgemaakt door de penningmeester van de stichting Nienoo.

M. Winters, voorzitter

D.J. Pieneman, secretaris

N.M.G. Peters, penningmeester

Het bestuur heeft de jaarrekening over 2021 vastgesteld en goedgekeurd 

op 12-04-2022.
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3.     Overige gegevens
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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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