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Balans en  

Rekening van baten en lasten 
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Toelichting 

Algemeen  

 

De stichting is opgericht op 24 juni 2019. De statutaire doelstelling van de stichting is: culturele activiteiten 

organiseren die bijdragen aan onderlinge “verbinding” in Helmond, haar wijken en haar inwoners. De stichting 

streeft geen winst na. Het bestuur is onbezoldigd. Er is geen personeel in loondienst. De stichting is ingeschreven in 

het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 75168863, 

     

Grondslagen voor waardering en resultaat 

  

De balansposten betreffen alleen vlottende activa en passiva. Zij zijn opgenomen op basis van de actuele nominale 

waarde. De oprichtingskosten zijn niet geactiveerd omdat daar een subsidie tegenover stond. De baten en lasten 

worden opgenomen in het jaar waarop zij betrekking hebben.  

 

De baten en lasten in 2021 betreffen het project Waskracht (afgerond in 2021), ’n Ouwe Sok (nog lopend op 31-12-

2021) en het project Hide Out 11 (nog lopend op 31-12-2021). De ontvangsten wegens  subsidies en donaties van 

fondsen zijn voor de lopende projecten opgenomen voor de werkelijk ontvangen bedragen, waarbij het deel dat 

niet toerekenbaar is aan 2021 als aftrekpost onder de baten zichtbaar is gemaakt en op de balans is opgenomen als 

vooruit ontvangen.  In een boekjaar toegezegde maar nog niet ontvangen subsidies en donaties worden slechts 

opgenomen indien daar tegenover direct gerelateerde kosten stonden waarvoor die subsidie of donatie is 

bestemd. Voor afgesloten projecten worden toegezegde maar nog niet uitbetaalde subsidies en donaties wel 

verwerkt onder de baten en als “nog te ontvangen posten” opgenomen op de balans. De overige toegezegde 

subsidies en donaties worden vermeld in de toelichting.  

 

Toelichting op de balans 

 

De balansposten kunnen als volgt worden gespecificeerd:       2021        2020 

 

Activa 

 

Nog te ontvangen posten:  

BTW 4e kwartaal 2021 € 8.241,00 € 657,00 

Toegezegde sponsoring en giften  4.657,50  7.000,00 

Rente 2020    3,54 

Bijdrage voor ’n Ouwe Sok  1.025,00   

Bijdrage Makersregeling  10.000,00 

Garantiebijdrage Team  10.920,00   

Fotoboeken  330,00 

Sponsoring in natura  1.000,00 

Afrekening subsidie Gemeente Helmond  2.500,00    

  38.673,50 € 7.660,54 

 

Liquide middelen: 

Rabo betaalrekening € 8.272.26 € 2.594,79 

Rabo spaarrekening      57.507,59      22.500,00 

 € 65.779,85 €  25.094,79 
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Passiva 

       2021        2020 

Eigen Vermogen: 

Stand 1 januari €   0,00  € 791,11 

Resultaat/mutatie     355,37  - 791.11  

Stand 31 december  355,37 € 0.00 

 

Vooruit ontvangen posten: 

 

De vooruitontvangen posten zijn als volgt bepaald: 

 

 
 

De specificatie van de inkomsten wordt hierna gegeven in de toelichting op de baten. 

 

 

       2021        2020 

Nog te betalen posten: 

Kosten professionals Creatief en Organisatie Teams *)  54.460,00 

Accountantskosten (50% te verrekenen met sponsorbijdrage)  2.500,00 

Doorberekening sponsorinkomsten aan ’n Ouwe Sok  1.025,00 

Kosten fotototentoonstelling Lavans  1.000,00 

Fotoboeken en overige kosten  634,00  

Bankkosten      9,95 

 €  59.619,00  € 9,95 

 

 

*) Deels te verrekenen met garantiebijdrage van de teams en de doorbetaling van de makersregeling, beide zoals 

opgenomen onder de nog te ontvangen posten. 
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Toelichting op de Rekening van baten en lasten 

 

De baten en lasten kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

 

 
 

 
Het resultaat is toegevoegd aan het eigen vermogen. 
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Specificatie subsidies, fondsen en sponsoren t/m 31-12-2021 
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Ondertekening 

 

 

Vastgesteld te Helmond op 30 juni 2022: 

 

 

Voorzitter: J.B.C.W. van den Heuvel 

 

 

 

Penningmeester: A.A.M. Marneffe  

 

 


