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1. Verklaring van het bestuur
1

Algemeen
Met de akte van 18 maart 2004 werd de Stichting Plons per genoemde datum opgericht.
STICHTING PLONS, statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende op het adres Langepad 27, 3062 CJ
Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24359961, hierna te noemen: “Stichting”.
De Stichting heeft ten doel:
• het bevorderen van de gezondheid, het maatschappelijk welzijn, de fysieke en mentale onafhankelijkheid,
het voorkomen van sociaal isolement en de integratie van mensen met een beperking, (ernstig) zieke
kinderen en mensen met een achterstand tot de maatschappij middels (het aanbieden van) faciliteiten op
het gebied van watersport; en
• het bevorderen van deelname van voornoemde doelgroepen aan watersportactiviteiten, en voorts al
hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan
zijn.
Met het bevorderen van het welzijn beoogt de Stichting meer in het bijzonder bij te dragen aan de revalidatie,
de zelfredzaamheid, het zelfvertrouwen en de sociale integratie van de deelnemers aan de activiteiten.
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
• het (doen) organiseren en/of aanbieden van aangepaste watersportactiviteiten of activiteiten gelieerd aan
het water, waardoor deze activiteiten mogelijk worden, zijn en blijven voor mensen met een beperking;
• het (doen) organiseren en/of aanbieden van activiteiten op het gebied van zorg, hulpverlening en
begeleiding om deelname van mensen met een beperking aan watersportactiviteiten mogelijk te maken;
• het (doen) werven van gelden door fondsenwerving of anderszins ten behoeve van de doelstelling en
daaraan gekoppelde activiteiten;
• het uitdragen van de meerwaarde van watersport voor mensen met een beperking
• het beheren, exploiteren, verhuren en vervreemden van (aangepaste) schepen en (aangepaste)
accommodaties ten behoeve van de watersport door mensen met een beperking;
• al datgene dat met het voorstaande verband houdt of daartoe dienstig kan zijn, alles in de ruimste zin van
het woord.
De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
De Stichting beoogt te zijn een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 6.33 onderdeel b. van
de Wet Inkomstenbelasting 2001 (of een daarvoor in de plaats getreden regeling) en beoogt als zodanig
gerangschikt te zijn door de Nederlandse Belastingdienst.
De stichting is erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling) en is een CBF erkend goed doel - en is
ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website van de stichting.
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Verklaring van het bestuur
Voor u ligt het bestuursverslag van de Stichting Plons over 2021. In dit verslag is een verantwoording
opgenomen van de activiteiten en financiën van Stichting Plons. Het bestuur kan zich hierin volledig vinden en
heeft met tevredenheid kunnen constateren dat de organisatie werkt binnen de afgesproken kaders van het
beleidsplan. Het beleidsplan van Plons is altijd het vertrekpunt geweest voor het te voeren beleid van de
stichting. Dit zal ook zo blijven. Wij voeren beleid dat altijd beoogt haar deelnemers, vrijwilligers en sponsoren
te inspireren en te informeren over wat Stichting Plons doet en waarom.
Stichting Plons is een vrijwilligersorganisatie bestaande uit ruim 150
vrijwilligers, alle watersporters met een warm hart voor mensen met een
beperking. Wij bieden [zeil]activiteiten aan personen en groepen die,
vanwege een beperking te vaak, ‘buiten de boot vallen’. Dit zijn mensen
met een verstandelijke-, lichamelijke-, meersoortige of
visuele beperking, maar bijvoorbeeld ook personen met een stoornis in
het autistisch spectrum en kinderen met een ernstige, ongeneeslijke
ziekte. Wij bieden onze activiteiten gratis aan voor iedereen met een
beperking en zorgen daarbij ook voor de benodigde materialen, zoals
zwemvesten en zeilkleding. Hiermee bedienen we meer dan 1000
watersporters per jaar, die zowel recreatief als op wedstrijdniveau
watersporten. Ieder op zijn eigen manier en naar eigen kunnen.
Stichting Plons heeft haar thuishaven in Rotterdam bij de Watersportvereniging Rotterdam [WSVR].
Alle vrijwilligers van Stichting Plons, waaronder het bestuur werken onbezoldigd om deze activiteiten mogelijk
te maken. Wij kennen daarbij geen [bestuurs] declaratiebeleid, noch vacatiegeld of andersoortige
vergoedingen. Hiermee garanderen wij dat iedere donatie en gift in zijn geheel wordt besteed aan de
doelgroep van Plons en haar activiteiten.
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Het bestuur dankt alle vrijwilligers, die de gebeurtenissen waar dit
verslag melding van maakt uitvoeren, voor hun onbezoldigde
betrokkenheid, flexibiliteit en buitengewone steun voor Stichting
Plons.
Een groot woord van dank gaat ook uit naar de vele sponsors, die
door hun financiële en materiële bijdragen Plons in staat stellen
haar doelstellingen te verwezenlijken.
Het vertrouwen dat sponsors, vrijwilligers en ambassadeurs ondanks door coronamaatregelen uitgestelde activiteiten - in ons
hebben gesteld heeft ons gesterkt en ontroerd.
Stichting Plons is door de Belastingdienst aangemerkt als een
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor het
belastingtarief op schenkingen en legaten 0% bedraagt.
In de loop van 2021 hebben we, als gevolg van COVID19 –
coronamaatregelen slechts een klein deel van onze activiteiten
kunnen hervatten. Juist een van de belangrijkste doelstellingen van
Stichting Plons; het onttrekken van mensen met een beperking uit
hun sociale isolement, is ook dit jaar niet volledig behaald en dat is
bijzonder verdrietig.
Bestuurlijk is dit seizoen benut om te voldoen aan de hoogste standaarden die van een Goed Doel verwacht
mogen worden.
● De implementatie van ons Salesforce cloud based relatiemanagement- en planningsysteem heeft in 2021
plaatsgevonden. In 2020 hebben wij dit met behulp van en sponsoring door Deloitte Digital en Salesforce
mogen inrichten. Het sluit volledig aan bij het organiseren van onze activiteiten en het beheren van onze
contacten en relaties. Het nieuwe platform voldoet volledig aan de eisen van de doelbinding
gegevensverwerking en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
● Met de invoering van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) op 1 juli 2021, heeft
Stichting Plons een voortrekkersrol vervuld door als een van de eerste stichtingen het WBTR-stappenplan te
hebben geïmplementeerd.
● De gehele administratie van Stichting Plons is ingericht conform de richtlijnen RJ650 van het CBF en verder
gedigitaliseerd. De administratie is hierdoor altijd actueel en inzichtelijk voor bestuur, boekhouder en
controlerende organen. De jaarrekening en het bestuursverslag worden gecontroleerd en [online] gepubliceerd
in het CBF-Erkenningspaspoort. Wij zijn volledig transparant over onze financiën.
● De kascommissie controleert of alle uitgaven zijn verantwoord en alle middelen/giften zijn besteed in lijn met
de wensen van onze sponsors, de doelstellingen en het beleid van Stichting Plons.
● Met de Plons Academy hebben we alle vrijwilligers online lesmateriaal aangeboden, zodat kennis over zeilen,
wedstrijdreglementen en veiligheid op en om het water up-to-date blijft. Een groep rescue schippers heeft een
rescue training van het Watersportverbond succesvol afgerond. Als gevolg van de corona maatregelen worden
nieuwe opleidingen uitgesteld tot 2022.
● Het bestuur heeft fondsen geworven, die specifiek bedoeld zijn om een promotiefilm te maken voor de
werving van nieuwe deelnemers, vrijwilligers en sponsors. Hiermee bereiden we ons voor op de periode na
corona, waarbij wij onze activiteiten weer volledig kunnen uitvoeren.
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Impactmeting, sector reflectie en onze Social Handprint.
Wat is de impact van onze activiteiten? Kunnen we door verandering nog
positiever bijdragen aan onze missie en het doel van Stichting Plons? Aan
welke Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's - Sustainable
Development Goals) voldoet onze stichting? Het wordt voor
goededoelenorganisaties steeds belangrijker om te laten zien welke impact zij
maken.
Zowel bij het vinden van financiers/ donateurs als bij het verantwoorden van
bestedingen gaat het steeds vaker om de vraag: Wat is het effect van onze
activiteiten op de samenleving?
Een belangrijk element voor Stichting Plons, is de mogelijkheid om
maatschappelijke impact in zowel absolute waarden (bijvoorbeeld het aantal
deelnemers en zeilactiviteiten) als in financiële waarden weer te geven.
Hierdoor krijgen we een beter zicht op het resultaat van onze inspanningen en
nog belangrijker; wat het betekent voor onze deelnemers; de watersporters
met een beperking.
Sinds 2017 is begonnen met het visualiseren van onze impact. Dit wordt
gedaan met behulp van onder andere het CBF ten behoeve van onze
Erkenningsregeling en MAEX. Op de websites van beide organisaties staan
deze rapportages en uitkomsten. Zo krijgt u een beter beeld van de gemaakte
maatschappelijke impact van Stichting Plons.
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Een vuist voor Impact
Het CBF, Toezichthouder Goede Doelen, heeft in 2020 samen met het Impact Centre Erasmus en PwC de
belangrijkste uitdagingen op het gebied van impact management voor Stichting Plons in kaart gebracht en
teruggebracht tot vijf simpele vragen. In de CBF-sector reflectie over impact wordt duidelijk waar Stichting
Plons voor staat als het gaat om impact management. Het boekje kunnen wij u op aanvraag toesturen.
Stichting Plons streeft er naar om ook in 2022 de impact van haar activiteiten te vergroten en kennis en
ervaring te delen met andere goede doelen.
Ook in 2021 deelt Stichting Plons nog altijd haar expertise als watersportorganisatie voor mensen met een
beperking. Dit geldt ook voor de middelen om die expertise nog breder in te zetten en meer (nieuwe)
organisaties te helpen en te ondersteunen om onze gezamenlijke doelstelling en visie te realiseren.
Met het besef dat wij kunnen rekenen op de continue bijzondere inzet van een grote groep onbezoldigde
vrijwilligers én de ondersteuning van onze sponsors en donateurs, ziet het bestuur de toekomst met
vertrouwen en plezier tegemoet. Wij danken al onze sponsors, particuliere en zakelijke, en alle vrijwilligers die
ons in het afgelopen jaar hebben gesteund. Zonder u was het ons niet gelukt!

Bestuur Stichting Plons

Mark van der Heijden. Robert de Winter Christel van Ooijen Floris de Nie Diana de Winter
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2. Jaarrekening 2021
Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u hierbij de jaarrekening, die is gebaseerd
op de staat van baten en lasten. Het betreft het financieel overzicht over het boekjaar 2021 opgemaakt
door administratiekantoor Maartje Boekhoudster te Capelle aan den IJssel.
Stichting Plons
Langepad 27
3062 CJ Rotterdam
RSIN nummer: 813098944
KvK nummer: 23459961
Bestuursleden 2021:
Mark van der Heijden
Robert de Winter
Diana de Winter
Christel van Ooijen
Floris de Nie

voorzitter
secretaris
penningmeester
bestuurslid + VOG vertrouwenspersoon
bestuurslid

Kascommissie 2021:
Leendert Fontijn
John van Sliedregt
Website: www.plons.nl
Datum goedkeuring jaarrekening: 23 juni 2022, door bestuur en kascommissie
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2.1 Resultaatvergelijking
Zoals blijkt uit de staat van baten en lasten bedraagt het resultaat over 2021 € -3.304 (2020: € -10.121).
Teneinde inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2021 volgt hierna een overzicht gebaseerd op de
staat van baten en lasten over 2021 met ter vergelijking de staat van baten en lasten over 2020.
Opbrengsten en kosten zijn hierbij uitgedrukt in euro's en in een percentage van de omzet.
2021

2020

Baten
Som van de baten

17.404
17.404

100,0%
100,0%

10.336
10.336

100,0%
100,0%

Afschrijvingen
Besteed aan doelstellingen
Kosten werving
Kosten beheer en administratie
Som van de lasten

8.381
5.635
1.461
5.231
20.709

48,2%
32,4%
8,4%
30,1%
119,0%

8.540
8.367
772
2.778
20.457

82,6%
81,0%
7,5%
26,9%
197,9%

Saldo voor financiele baten en lasten

-3.304

-19,0%

-10.121

-97,9%

0

0,0%

0

0,0%

-3.304

-19,0%

-10.121

-97,9%

Financiële baten & lasten
Saldo van baten en lasten

Hogere som van baten

7.068

Toelichting saldo van baten en lasten
Saldo van baten en lasten gunstiger door:
Hogere baten
Lagere afschrijvingen
Lagere besteed aan doelstellingen

7.068
158
2.732
9.958

Saldo van baten en lasten ongunstiger door:
Hogere kosten werving
Hogere kosten beheer en administratie

689
2.453
3.142

Hoger saldo van baten en lasten
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6.817

2.2 Algemene toelichting
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen zoals die
door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650). In dit boekjaar hebben geen
aanpassingen plaatsgevonden.
In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen
naar de toelichting.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Stelsel- en schattingswijzigingen
Gedurende dit boekjaar hebben zich geen stelsel- of schattingswijzigingen voorgedaan.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de
desbetreffende paragrafen.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Algemeen
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien
geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Reserves en fondsen
Overige reserves
Het bedrag van de overige reserves laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Dit bedrag is vrij
beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden besteed.
Bestemmingsfondsen
Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven wordt dit deel
aangemerkt te worden als ‘bestemmingsfonds’. In dit geval heeft niet het bestuur van de stichting, maar de
gever een bestemming aan de middelen gegeven.
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GRONDSLAGEN VOOR DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Algemeen
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. Baten en lasten worden
toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Deze toerekening volgt een bestendige gedragslijn.
Dit houdt in dat bij de lasten rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in
een andere periode zijn of worden ontvangen dan wel betaald.
Baten
Algemeen
Alle opbrengsten worden voor het brutobedrag onder de baten opgenomen. Alleen voor handelswaar wordt de
brutowinst verantwoord (opbrengst minus inkoopprijs).
Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

Toelichting op de Balans
De post dubieuze debiteuren bestaat uit een vordering op Stichting PRO REGATTA uit 2018.
Ondanks betaalafspraken is de vordering nog niet voldaan. De laatste aanmaning is op 10 maart 2022 verzonden.
Een volgende stap bij uitblijven van betaling is het opstarten van een incassoprocedure.
De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting.
De bestemmingsfondsen bestaan uit geoormerkte baten die nog niet volledig aan de geoormerkte doelstelling
zijn besteed (waaronder fondsen op naam).
Er is een toevoeging aan de continuiteitsreserve in 2021 gedaan. Deze aanvulling was noodzakelijk om de
continuiteit van de stichting voor tenminste 1,5 jaar zonder inkomsten te waarborgen.

Toelichting op de staat van baten en lasten
Toelichting baten van particulieren en bedrijven
Alle baten van particulieren en bedrijven bestaan uit donaties en giften.
Toelichting op baten van organisaties zonder winststreven:
Maex Impuls - € 2.000,- is geoormerkt voor een wervingscampagne voor deelnemers, vrijwilligers en fondsen.
De overige baten van organisaties zonder winststreven bedragen € 4.600,-.
Deze zijn besteed aan de doelstellingen en beheerskosten van de stichting.
Toelichting overige baten:
Dit betreffen baten voor kosten die zijn voorgeschoten voor de WSVR.
Toelichting op lasten t.b.v. doelstellingen:
Vanwege corona zijn de meeste activiteiten niet doorgegaan en daarom is er minder besteed aan de
doelstellingen. De lasten die wel zijn opgenomen bestaan grotendeels uit de vaste lasten zoals huisvesting,
verzekeringen, contributies en onderhoud.
Toelichting op de wervingskosten:
In 2021 is er een advertentie campagne met een bestaande video op RTV Rijnmond te zien geweest.
Hiervoor is een bedrag van € 605,- uitgegeven. Dit is een maatschappelijk tarief.
Toelichting op de beheers- en administratiekosten:
In 2021 heeft de stichting Salesforce software in gebruik genomen. De licentiekosten hiervan bedragen € 1.800,-.
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2.3 Financiele positie
In het navolgende hebben wij een analyse van de financiële positie van de stichting gemaakt. Opgemerkt dient te
worden dat de omvang van balansposten in de loop van een jaar kan fluctueren en dat de waarde per balansdatum
aanmerkelijk kan afwijken van een willekeurige andere in het verslagjaar gekozen datum. Kengetallen kunnen
hierdoor zijn beinvloed.
Onderstaand volgt een samenvatting van de balans per 31 december 2021 en per 31 december 2020:

31 dec 2021

Activa
Materiële vaste activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

Passiva
Kapitaal
Kortlopende schulden

31 dec 2020

45.408
5.544
31.440

55,1%
6,7%
38,2%

53.789
5.001
25.933

63,5%
5,9%
30,6%

82.393

100,0%

84.723

100,0%

64.803
17.589

78,7%
21,3%

68.108
16.616

80,4%
19,6%

82.393

100,0%

84.723

100,0%

Werkkapitaal
Op basis van de voorgaande balans kan een opstelling worden opgegeven van het werkkapitaal. Onder werkkapitaal
wordt verstaan het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende schulden. De omvang van het
werkkapitaal geeft informatie over de liquiditeitspositie van de stichting.

Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
Af: Kortlopende schulden
Netto werkkapitaal

31 dec 2021

31 dec 2020

verschil

5.544
31.440
36.984
-17.589
19.395

5.001
25.933
30.934
-16.616
14.318

543
5.508
6.051
-974
5.077
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Solvabiliteit
Uit de solvabiliteit - de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen dan wel de verhouding tussen
het eigen vermogen en het totaal vermogen - blijkt het weerstandsvermogen van een onderneming. Hoe hoog deze
solvabiliteit moet zijn, hangt af van de aard van de stichting. Hiervoor kunnen geen algemeen geldende normen
worden gegeven. Met behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht worden verkregen in de solvabiliteit van
de stichting.

Verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen
Verhouding eigen vermogen / totaal vermogen

31 dec 2021

31 dec 2020

368,4%
78,7%

409,9%
80,4%

Liquiditeit
Uit de liquiditeit, zijnde de verhouding tussen vlottende activa en de kortlopende schulden, blijkt in hoeverre een
stichting aan haar financiële verplichtingen op korte termijn kan voldoen. Met behulp van onderstaande
kengetallen kan een inzicht worden verkregen in de liquiditeitspositie van de stichting.
31 dec 2021

31 dec 2020

Quick ratio
(vorderingen, effecten en liquide middelen - voorraden) / kortlopende schulden

2,1

1,9

Current ratio
(vorderingen, effecten en liquide middelen) / kortlopende schulden

2,1

1,9

Rentabiliteit
De rentabiliteit van het vreemd vermogen geeft de kostenvoet aan van het in een onderneming werkzaam vreemd
vermogen. Met behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht worden verkregen in de rentabiliteit van het
vreemd vermogen in de stichting.

Rente lasten / gemiddeld vreemd vermogen
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31 dec 2021

31 dec 2020

0,0

0,0

2.4 Balans per 31 december 2021
31 dec 2021

31 dec 2020

ACTIVA
Materiële vaste activa
Boten
Zeilen
Materialen

41.528
2.725
1.155

46.403
4.335
3.052
45.408

Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren
Overige vorderingen
Overlopende activa

4.638
0
906

53.789

4.638
0
364
5.544

Liquide middelen
Rekening courant bank
Spaarrekeningen

1.592
29.848

5.001

15.183
10.750
31.440

25.933

82.393

84.723
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2.4 Balans per 31 december 2021
31 dec 2021

31 dec 2020

PASSIVA
Reserves en fondsen
Reserves
Onverdeelde winst

68.108
-3.304

78.229
-10.121
64.803

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Overlopende passiva

952
16.638

68.108

-22
16.638
17.589

16.616

82.393

84.723
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2.5 Staat van baten en lasten over 2021
2021

Baten
Som van de baten

Afschrijvingen
Besteed aan doelstellingen
Kosten werving
Kosten beheer en administratie
Som van de lasten
Saldo voor financiele baten en lasten

2020

17.404

10.336
17.404

8.381
5.635
1.461
5.231

8.540
8.367
772
2.778
20.709

20.457

-3.304

-10.121

0

0

-3.304

-10.121

Financiële baten & lasten
Saldo van baten en lasten

10.336
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2.6 Toelichting op de balans per 31 december 2021

Materiële vaste activa
Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen:
Boten
Aanschaffingen
Cum. afschrijving
Boekwaarde begin

68.427
-22.024
46.403

(Des)investeringen
Afschrijvingen
Mutaties

0
-4.875
-4.875

Boekwaarde einde

41.528

Zeilen
Aanschaffingen
Cum. afschrijving
Boekwaarde begin

10.471
-6.136
4.335

(Des)investeringen
Afschrijvingen
Mutaties

0
-1.610
-1.610

Boekwaarde einde

2.725

Materialen
Aanschaffingen
Cum. afschrijving
Boekwaarde begin

14.379
-11.327
3.052

(Des)investeringen
Afschrijvingen
Mutaties

0
-1.897
-1.897

Boekwaarde einde

1.155
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2.6 Toelichting op de balans per 31 december 2021
31 dec 2021

31 dec 2020

0
4.638
4.638

4.638
0
4.638

906
906

364
364

1.592
0
1.592

225
14.957
15.183

14.984
14.864
29.848

10.750
0
10.750

31 dec 2021

31 dec 2020

53.244
14.864
68.108

72.229
6.000
78.229

31 dec 2021

31 dec 2020

952
952

-22
-22

16.638
16.638

16.638
16.638

Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren
Debiteuren
Dubieuze debiteuren

Overlopende activa
Vooruitbetaalde bedragen

Liquide middelen
Rekening courant bank
Bankrekening I
Bankrekening II

Spaarrekeningen
Spaarrekening algemeen
Continuiteitsspaarrekening

Reserves en fondsen

Reserves
Bestemmingsreserve
Continuiteitsreserve

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren

Overlopende passiva
Nog te leveren boten Pro Regatta
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2.7 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

Baten
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van andere organisaties zonder winststreven
Overige baten

2021

2020

10.489
50
6.600
265
17.404

1.760
750
7.712
114
10.336

4.875
1.610
1.897
8.381

4.875
1.610
2.055
8.540

728
236
189
2.059
803
1.620
5.635

2.312
2.028
152
2.176
108
1.591
8.367

403
383
675
1.461

348
196
228
772

309
149
660
1.027
2.181
905
5.231

680
57
359
731
731
220
2.778

Afschrijvingen materiële vaste activa
Afschrijvingen boten
Afschrijvingen zeilen
Afschrijvingen materialen

Besteed aan doelstellingen
Onderhoudskosten boten en zeilen
Kleding en materialen
Brandstof
Activiteiten
Verzekeringen boten en activiteiten
Huisvestingskosten WSVR (ligplaats)

Kosten werving
Website en hostingkosten
Representatie
Overige kosten eigen fondswerving

Kosten beheer en administratie
Kosten administratie
Onkosten bestuur
Contributies
Algemene verzekeringen
Kantoorkosten
Overige beheerkosten

Toelichting
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte kosten.
Veelal worden deze kosten niet gedeclareerd of geschonken als gift. De kosten gemaakt voor projectbezoeken zijn
verantwoord onder de doelbestedingen (bestuursreizen naar projecten). De stichting heeft geen werknemers in dienst.
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Activastaat 2021
Investering

Aanschaf
datum

Aanschaf
bedrag

Restwaarde

Boekwaarde
per 01/01

Afschrijving
percentage

Aantal
maanden

Afschrijving
boekjaar

Boekwaarde
Per 31/12

Randmeer Bas
Rescue RIB 19ft
Randmeer Peter zeilnummer I
Randmeer Gerrit zeilnummer III

16-10-2014
25-1-2016
11-11-2016
31-12-2016

8.000,00
18.750,00
18.250,00
6.786,63

2.400,00
5.625,00
5.475,00
2.400,00

4.546,59
12.296,87
13.033,53
4.546,59

10,0%
10,0%
10,0%
12,8%

12
12
12
12

559,99
1.312,49
1.277,52
559,99

3.986,60
10.984,38
11.756,01
3.986,60

Gaastra zeilhuik Randmeer
Zeilen randmeren
Jachtwerf Heeg grootzeil-standaard 3x
Jachtwerf Heeg zeilhuik Markliux

9-1-2013
31-12-2016
27-3-2017
20-12-2018

645,99
4.500,00
4.199,95
1.124,95

0,00
0,00
0,00
0,00

134,62
900,00
2.624,95
674,95

10,0%
20,0%
10,0%
20,0%

12
12
12
12

64,60
900,00
420,00
225,00

70,02
0,00
2.204,95
449,95

Tiltechniek tillift
Speakers en Swingrail RIB
Diverse materialen RIB
Portofoons
Zeilpakker en andere materialen

14-3-2012
2-5-2016
6-6-2016
14-10-2016
31-12-2016

7.205,45
615,03
517,46
1.041,00
5.000,00

1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.775,72
51,27
51,75
173,50
1.000,02

10,0%
20,0%
20,0%
20,0%
20,0%

12
5
6
10
12

620,57
51,27
51,75
173,50
1.000,02

1.155,15
0,00
0,00
0,00
0,00

Voor verkoop bestemde activa
Sonar No Name + zeilen (KNWV)
Sonar State of Mind + zeilen (KNWV)
Sonar Good Spirit + zeilen
2.4 mR + Waltrailer + zeilen (KNWV) zeilnummer 1
2.4 mR + Waltrailer + zeilen (KNWV) zeilnummer 11

29-12-2016
29-12-2016
31-12-2016
29-12-2016
29-12-2016

4.537,50
4.537,50
4.537,50
1.512,50
1.512,50

1.361,25
1.361,25
1.361,25
453,75
453,75

3.266,94
3.266,94
3.266,94
1.089,14
1.089,14

10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%

12
12
12
12
12

317,64
317,64
317,64
105,90
105,90

2.949,30
2.949,30
2.949,30
983,24
983,24

8.381,42

45.408,04

TOTAAL
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3. Verklaring kascommissie
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