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Stichting Vechtgenoten
Beerzerweg 5
7731 PA Ommen

Ommen, 25 mei 2022 

Geacht bestuur,

1.1 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Vechtgenoten te Ommen is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december
2021 en de staat van baten en lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In
deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor
financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder
de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van
deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en
presenteren van de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied
van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en
dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in
overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de
veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze
werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het
beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Vechtgenoten.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende
relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants
(VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat
wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben
uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Ommen, 25 mei 2022

KRC Van Elderen accountants | belastingadviseurs B.V.

M. Pouwels
Accountant-Administratieconsulent
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1.2 ALGEMEEN

Algemeen

De stichting is opgericht in april 2008 met als doel activiteiten te ontplooien ten behoeve
van diegenen die met kanker te maken hebben of hebben gehad. De stichting is statutair
gevestigd in Ommen. De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer
van Koophandel voor Oost Nederland onder nummer 08173948.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: mevrouw G.IJ. de Groot
Secretaris:               mevrouw B. Luisman
Penningmeester:     mevrouw J.W. de Graaf
Leden:                     mevrouw F. Heuver
                            de heer H. Martens
                             mevrouw A. de Groot 

Belastingplicht

De belastingdienst heeft op 9 mei 2008 beoordeeld dat de stichting niet belastingplichtig is
voor de vennootschapsbelasting.

Op 7 juli 2021 heeft de belastingdienst beoordeeld dat de stichting wel belastingplichtig is
voor de omzetbelasting.

ANBI

De belastingdienst heeft de stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI)
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1.3 RESULTATEN 

Analyse van de resultaten

Het boekjaar 2021 is afgesloten met een resultaat van € 28.801 tegenover een resultaat
van € -22.655 in 2020.

Ter analyse van het resultaat dient de volgende opstelling, die is ontleend aan de winst-
en-verliesrekening.

2021 2020 Mutatie

x 1.000
€ % € % € %

Opbrengsten 63 100,0 34 100,0 29 85,3
Overige bedrijfs-
opbrengsten 13 20,6 - - 13 -

Brutomarge 76 120,6 34 100,0 42 123,5

Personeelskosten 30 47,6 33 97,1 -3 -9,1

Huisvestingskosten 11 17,5 14 41,2 -3 -21,4

Kantoorkosten 1 1,6 2 5,9 -1 -50,0

Algemene kosten 5 7,9 8 23,5 -3 -37,5

Som der bedrijfslasten 47 74,6 57 167,7 -10 -17,5

Bedrijfsresultaat 29 46,0 -23 -67,7 52 226,1
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Resultaatanalyse

Het resultaat na belastingen is gestegen ten opzichte van 2020. Dit kan als volgt nader
worden geanalyseerd.

2021

x 1.000
€ €

Resultaatverhogend

Hogere brutowinst 29
Hogere overige bedrijfsopbrengsten 13
Lagere personeelskosten 3
Lagere huisvestingskosten 3
Lagere kantoorkosten 1
Lagere algemene kosten 3

Stijging van het resultaat 52

Toelichting resultatenanalyse

De opbrengsten zijn ten opzichte van voorgaand boekjaar gestegen met € 28.000 en
bedragen in totaal € 62.500. De stijging van de opbrengsten valt per saldo als volgt te
verklaren:
- In 2021 is er vanuit de Gemeente Ommen meer subsidie ontvangen. Hiervan betreft
€ 15.100 subsidie over 2020 i.v.m. Corona.
- Vanuit KWF Kankerbestrijding is een bedrag voor noodsteun ontvangen á € 20.000. In
2020 was er geen sprake van deze steun.

Vanaf 2021 worden er wandelingen georganiseerd. De opbrengsten hiervoor bedroegen
€ 1.600. Daarnaast zijn er in 2021 suppleties voor de omzetbelasting ingediend vanaf
boekjaar 2016. Dit levert een teruggave ad € 11.500 op.

De personeelskosten zijn gedaald met € 2.700 naar € 30.100. Zowel de kosten voor de
inhuur van de coördinator, programmaleider en administrateur zijn gedaald. Daarnaast is
er in lijn met de daling van de kosten ook minder subsidie ontvangen voor de inhuur van
personeel.

De huisvestigingskosten zijn gedaald met € 3.100 naar € 11.200. In 2021 is er een
subsidie ontvangen inzake de teruggave van de energiebelasting. Hierdoor zijn de
energiekosten van € 3.500 in 2020 naar € 400 in 2021 gedaald.

Het resultaat is gestegen met € 51.500 en bedraagt in 2021 € 28.800 (positief).
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2. JAARREKENING
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Stichting Vechtgenoten
Ommen

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021 
(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2021 31 december 2020

€ € € €

Vlottende activa

Vorderingen

Belastingen en premies sociale
verzekeringen

1 

10.230 -
Overige vorderingen en over-
lopende activa

2 

1.500 17.228

11.730 17.228

Liquide middelen 3 59.175 23.542

70.905 40.770
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Stichting Vechtgenoten
Ommen

PASSIVA

31 december 2021 31 december 2020

€ € € €

Stichtingsvermogen 4 

Vermogen stichting 67.132 38.331

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende
passiva

5 

3.773 2.439

70.905 40.770
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Stichting Vechtgenoten
Ommen

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 

2021 2020

€ € € €

Opbrengsten 6 62.504 34.446
Overige bedrijfsopbrengsten 7 13.105 -

Brutomarge 75.609 34.446

Lasten
Personeelskosten 8 30.087 32.810
Huisvestingskosten 9 11.207 14.297
Kantoorkosten 10 890 1.685
Algemene kosten 11 4.485 8.175

Som der bedrijfslasten 46.669 56.967

Totaal van bedrijfsresultaat 28.940 -22.521
Financiële baten en lasten 12 -139 -134

Bedrijfsresultaat 28.801 -22.655
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Stichting Vechtgenoten
Ommen

2.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Vechtgenoten is feitelijk en statutair gevestigd op Beerzerweg 5, 7731 PA te
Ommen en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 08173948.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Vechtgenoten zijn activiteiten te ontplooien ten behoeve van
diegenen die met kanker te maken hebben of hebben gehad.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9
Boek 2 BW met uitzondering van afdeling 6 'voorschriften omtrent de grondslagen van
waardering en bepaling van het resultaat'. In plaats daarvan worden de grondslagen voor
de bepaling van de belastbare winst als bedoeld in de Wet op de Vennootschapsbelasting
toegepast. Verder zijn het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen en de 'Handreiking bij de
toepassing van fiscale grondslagen voor kleine rechtspersonen' van de Raad voor de
Jaarverslaggeving van toepassing.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen. Indien geen specifieke
waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele
verminderingen voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op
basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld
hebben de vorderingen een looptijd van korter dan 1 jaar.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden
aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd
tegen nominale waarde.
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Stichting Vechtgenoten
Ommen

Eigen vermogen

Indien Stichting Vechtgenoten eigen aandelen inkoopt, wordt de verkrijgingsprijs van de
ingekochte aandelen in mindering gebracht op de overige reserves, of op andere reserves
mits de statuten dit toestaan, totdat deze aandelen worden ingetrokken of worden
verkocht. Indien ingekochte aandelen worden verkocht, komt de opbrengst uit verkoop ten
gunste van de overige reserves of andere reserves in het eigen vermogen. De opbrengst
komt ten gunste van de reserve waarop eerder de inkoop van deze aandelen in mindering
is gebracht.

Kosten die direct samenhangen met de inkoop, verkoop en/of uitgifte van nieuwe aandelen
worden rechtstreeks ten laste gebracht van het eigen vermogen, onder verrekening van
relevante winstbelastingeffecten.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale
waarde.

De bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties
worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Omzetverantwoording

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde
projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en
dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop
zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de
effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de
rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de
ontvangen leningen.

Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening van monetaire posten
worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen, tenzij
hedge-accounting wordt toegepast.

Te ontvangen dividenden van niet op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen
en effecten, worden verantwoord zodra Stichting Vechtgenoten het recht hierop heeft
verkregen.

Waardeveranderingen van financiële instrumenten die op actuele waarde gewaardeerd
zijn, worden verwerkt in de staat van baten en lasten.
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Stichting Vechtgenoten
Ommen

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2021 31-12-2020

€ €
1  Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 10.230 -

2  Overige vorderingen en overlopende activa

Waarborgsom huur 1.500 1.500
Bijdrage IPSO - 9.900
KWF Huis in Actie - 2.199
Bijdrage Saxenburgh 4e kwartaal 2020 - 1.500
Onderhuur Stekkenkamp 4e kwartaal 2020 - 1.300
Vooruitbetaalde huur januari - 750
Kerstpakkettenplaza - 79

1.500 17.228

3  Liquide middelen

Rabobank 1275.79.230 39.172 3.542
Rabobank 3312.843.995 20.003 20.000

59.175 23.542

4  Stichtingsvermogen

Vermogen
stichting

€
Stand per 1 januari 2021 38.331
Resultaat boekjaar 28.801

Stand per
31 december 2021 67.132

Het ingehouden deel van de jaarwinst binnen het eigen vermogen

Het ingehouden deel van de jaarwinst bedraagt: € 28.801
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Stichting Vechtgenoten
Ommen

Kortlopende schulden

31-12-2021 31-12-2020

€ €
5  Overige schulden en overlopende passiva

PayNed 2.244 1.258
Accountantskosten 700 700
Boodschappen 484 115
Overig 218 -
Website 127 109
Kantoorbenodigdheden - 257

3.773 2.439
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Stichting Vechtgenoten
Ommen

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Stichting Vechtgenoten huurt een pand van Landgoed de Stekkenkamp aan de Beerzerweg
5d te Ommen. De huurovereenkomst is ingegaan per 1 oktober 2018 voor een periode van
3 jaar. De totale huursom bedraagt € 18.000 per jaar, per maand € 1.500. 

Vanwege Corona zijn er nieuwe afspraken gemaakt voor 2021, te weten; in de maanden
januari en februari mag de helft betaald worden, d.w.z. € 750 per maand en in mei t/m juli
€ 1.250. Verder is de toezegging gedaan dat de Stichting in elk geval nog kan blijven
huren tot november 2022.

Naast de betaalde huur ontvangt Stichting Vechtgenoten ook inkomsten uit onderhuur aan
de Saxenburg Groep. Over 2021 heeft de stichting € 6.000 ontvangen voor de onderhuur
van het pand.
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Stichting Vechtgenoten
Ommen

2.5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

2021 2020

€ €
6  Opbrengsten

Sponsoring KWF noodsteun 20.000 -
Gemeente Ommen Corona steun 15.100 -
Sponsoring Gem. Ommen Burgerinitiatief 10.660 10.660
Gift Saxenburgh Groep 5.200 7.500
Giften particulieren 4.550 5.484
Sponsoring KWF Huis in actie 2.249 2.199
Sponsoring 2.172 2.415
Subsidie stichting Mont Ventoux 2.073 1.222
Opbrengst draaiorgel Paul Rubens 500 4.011
Kosten hapjesplanken - -870
Verkoop hapjesplanken - 1.825

62.504 34.446

7  Overige bedrijfsopbrengsten

BTW-teruggave oude jaren 11.510 -
Wandeling 1.595 -

13.105 -

8  Personeelskosten

Inhuur coördinator 27.219 31.123
Programmaleider Samen Ouder Worden 20.733 29.264
Kosten administrateur 8.519 9.053
Onkosten vrijwilligers 18 -
Onkosten bestuur 3 665
Kantinekosten - 415
Subside IPSO t.b.v. inhuur personeel -26.405 -37.710

30.087 32.810

9  Huisvestingskosten

Huur inloophuis 15.900 15.090
Energiekosten 2.892 3.489
Gemeentelijke belastingen 656 575
Inrichtingskosten inloophuis 255 2.643
Bijdrage Baron Mullerstichting t.b.v. inrichting - -1.000
Subsidie energie -2.496 -
Tegemoetkoming huur Saxenburgh Groep -6.000 -6.500

11.207 14.297

16



Stichting Vechtgenoten
Ommen

2021 2020

€ €
10  Kantoorkosten

Telefoonkosten 841 1.555
Porti 49 130

890 1.685

11  Algemene kosten

Verzekeringen 802 484
Boodschappen 760 1.100
Abonnementen en contributies 751 518
Accountantskosten 635 696
Overige algemene kosten 531 400
Kosten website 470 4.017
Kantoorbenodigdheden 421 1.573
Vechtgenotenrit 115 442
Sponsoring Vechtgenotenrit - -500
Kosten kinderkamp - -555

4.485 8.175

12  Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 3 5
Rentelasten en soortgelijke kosten -142 -139

-139 -134

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en bankkosten 142 139
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Stichting Vechtgenoten
Ommen

2.6 OVERIGE TOELICHTINGEN

Gemiddeld aantal werknemers

In 2021 en 2020 waren er geen werknemers in dienst.

Ommen, 25 mei 2022

Stichting Vechtgenoten

G.IJ. de Groot
voorzitter
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