
 

 

Stichting Feel
te Waspik

Jaarrekening
2021



Stichting Feel
Te Waspik

INHOUDSOPGAVE
Pag.

1. Beschouwingen bij de jaarrekening

1.1 Algemeen toelichting 2
1.2 Toelichting op de jaarrekening 3
1.3 Fiscale positie per 31 december 2021

2. Jaarrekening 2021

2.1 Balans per 31 december Periode: 4
2.4 Algemene grondslagen van waardering en resultaat bepaling 5

Adres van de Stichting:

Statutair Bezoekadres
Heemraadstraat 32 Professor Asserweg 22
5165 VW Waspik 5144 NC Waalwijk

KvK nummer: 82938075

RSIN nummer: 862662424

Website: stichtinfeel.nl

1 van 6



Stichting Feel
Te Waspik

1. Beschouwingen bij de jaarrekening

1.1 Algemeen toelichting

Activiteiten

Het bevorderen van de fysieke, mentale- en sociale vitaliteit van kwestbare mensen.

Samenstellingsverklaring

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen zoals die door
Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn RJ650).

In dit specifieke geval is er sprake van een openingsbalans, welke op 28 mei 2021 is goedgekeurd door
het bestuur van de stichting. Daar er geen activiteiten voor de opening zijn geweest is er sprake van een
€ 0 balans. Geen vordering (Activa) en geen schulden (passiva).
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1.2 Toelichting op de jaarrekening

Stichting Feel is opgericht m.i.v. 28 mei 2021.

Het bestuur bestaat uit de navolgende personen:

de heer G.L.W.M. Damen Functie: Voorzitter
de heer A.J.M. Boetzkes Functie: Penningmeester
Mevrouw M.E.Y. Faber Functie: Secretaris

Start Stichting
De Stichting is gestart op 28 mei 2021.

Boekjaar
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden
omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode
worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden
opgenomen in de winst- en verliesrekening.
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2. Jaarrekening 2021

2.1 Balans per 31 december Periode:

ACTIVA Ref. 31-12-2021 28-05-2021
€ € € €

Vaste activa

Immateriële vaste activa 0 0

Materiële vaste activa 0 0

Financiële vaste activa 0 0

Vlottende activa
Voorraden en onderhanden werk 0 0

Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren 0 0
Belastingen en sociale lasten 0 0
Overlopende activa 0 0

 0 0

Liquide middelen 0 0

Totaal activa 0 0
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2.1 Balans per 31 december Periode:

PASSIVA Ref. 31-12-2021 28-05-2021
€ € € €

Eigen vermogen  
0 0

0 0

Voorzieningen 0 0

Langlopende schulden 0 0

Kortlopende schulden
Leveranciers- en handelskredieten 0 0
Belastingen en sociale lasten 0 0
Bankkrediet 0 0
Groepsmaatschappijen 0 0
Overlopende passiva 0 0

0 0

Totaal passiva 0 0
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2.4 Algemene grondslagen van waardering en resultaat bepaling

Waarderingsgrondslagen  
De grondslag voor de waardering van de activa en passiva en voor de bepaling van het
resultaat is de aanschaffingswaarde (historische kostprijs).
Voor zover hierna anders is vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen 
nominale waarde.

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa is gewaardeerd tegen de aanschafwaarde, verminderd met de 
daarover berekende linieaire afschrijvingen.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde. Op de
aanschafwaarde worden systematisch afschrijvingen, gebaseerd op de (economische)
levensduur van de individuele groepen materiële vaste activa, in mindering gebracht.

Financiële vaste activa
De financiële vaste activa is gewaardeerd op netto vermogenswaarde.

Voorraden
Voorraden worden gewaardeerd tegen de historische inkoopprijs eventueel verminderd met 
incourantheid van de voorraad. Onderhanden werk wordt gewaardeerd tegen de directe materiaal- 
en arbeidskosten met een opslag voor indirecte kosten. Tevens wordt rekening gehouden met 
geactiveerde rente. Winstneming vindt plaats bij oplevering, tenzij het werk een langere looptijd 
heeft dan één jaar, in welk geval de winst naar rato van de voortgang van het werk wordt genomen.

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, voorzover nodig onder aftrek van 
voorzieningenvan oninbaarheid, welk bepaald worden via een individuele beoordeling.

Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien niet anders vermeld, staan 
deze ter vrije beschikking.

Reserve en fondsen

Algemene reserve
Het bedrag van de algemene reserve 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.

Voorzieningen
Voorzieningen worden opgenomen tegen de nominale waarden.

Langlopende schulden
De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd van langer dan één jaar. Het gedeelte
van de leningen dat wordt afgelost in het komende boekjaar, wordt opgenomen onder de kortlopende schulden.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden, voor
zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.
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