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1. JAARREKENING
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1.1 Balans per 31 december 2021
(Na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2021
€
€

31 december 2020
€
€

Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen

Liquide middelen

4.500

4.500
4.500

4.500

991

838

5.491

5.338
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1.1 Balans per 31 december 2021
(Na voorstel resultaatbestemming)

PASSIVA
Vrij besteedbaar vermogen
Overige reserves

31 december 2021
€
€

31 december 2020
€
€

193

1.490
193

Vastgelegd vermogen
Bestemmingsfondsen

-

1.490
-

Kortlopende schulden
Overige schulden en nog te betalen bedragen

5.298

-

3.848
5.298

3.848

5.491

5.338
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1.2 Staat van baten en lasten over 2021
2021

Begroting
2021
€

€
Subsidiebaten en overige baten
Baten
Besteding baten met bijzondere bestemming
Activiteitenlasten

Overige bedrijfskosten
Beheerslasten
Exploitatieresultaat
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten
Resultaat
Bestemming resultaat:
Onttrekking/toevoeging aan 'Overige reserves'

2020
€

2.551
2.551

2.750
2.750

28.139
28.139

-

-

25.158
25.158

3.713
3.713

3.800
3.800

-

-1.162

-1.050

2.981

-135
-135

-150
-150

-111
-111

-1.297

-1.200

2.870

-1.297
-1.297

-1.200
-1.200

2.870
2.870

-5-

Stichting Vertel Het Door(n) te Doorn

1.3 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMENE TOELICHTING
De jaarrekening van de stichting is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde
grondslagen voor financiële verslaggeving.
Activiteiten en doelstelling
De stichting heeft ten doel het onder de aandacht brengen van het cultureel erfgoed onder de bewoners van
de gemeente Utrechtse Heuvelrug waardoor de dorpsgeschiedenis in leven gehouden en daardoor
doorgegeven wordt aan een volgende generatie. De stichting heeft geen winstoogmerk, met ingang vanaf 1
januari 2020 is de stichting aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele
ANBI.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Parklaan 1 te Doorn.
Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Vertel Het Door(n), statutair gevestigd te Utrechtse Heuvelrug, RSIN nummer 8599 68 534 is
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 74614517.
ALGEMENE GRONDSLAGEN
Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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1.3 Toelichting op de jaarrekening
Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen
Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde
organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel
waarvoor de stichting is opgericht.
Vastgelegd vermogen
Het vastgelegd vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan een
beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting zou zijn toegestaan.
Als deze beperking door derden is aangebracht, wordt dit deel van het vermogen aangeduid als
bestemmingsfonds.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste
verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op
balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde
van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn
geworden.
Baten
Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar ontvangen baten uit hoofde van giften,
subsidies, donaties en overige ontvangsten, voorzover zij toerekenbaar zijn aan en/of betrekking hebben op
het verslagjaar.
Activiteitenlasten
Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.
Beheerslasten
De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en kosten.
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1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten
Personeelslasten
Personeelsbeloningen en vergoedingen bestuursleden
Gedurende het verslagjaar waren er geen personeelsleden in dienst van de stichting. De werkzaamheden
welke verricht worden door de bestuursleden van de stichting zijn onbezoldigd.
Ondertekening
Doorn, 28 juni 2022
Stichting Vertel Het Door(n)
w.g. C.E. van Exel - Elias
(voorzitter)

w.g. H.A. Schaap
(secretaris)

w.g. M.E. van der Pluijm
(penningmeester)
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