
 

Jaarrekening 2021 van de Stichting Fietsmaatjes Nederland 

 

  



 

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2021 
          

Balans per  
31 december * 
(na bestemming resultaat) 

31 december 2021  31 december 2020  

* Bedragen afgerond op hele euro’s € € € € 

ACTIVA     
Vlottende activa         

Vorderingen  0         10.000             
Liquide middelen    107.596    8.895 

 TOTAAL    107.596     18.895 

     

PASSIVA         

Fondsen en reserves     

Reserves     

- overige reserves   8.196          1.048 

Bestemmingsfondsen    
 

  

- Groeiprogramma  0    15.000   
- Lokale Fietsmaatjes 0  500  

- project MESOVIT 0   1.500   

- project start in 6 gemeenten 99.400  0  

     

     

      99.400     17.000 
 

   107.596     18.048 

Kortlopende schulden     

Overige schulden en overlopende 
passiva 

  0    847 

TOTAAL   107.596    18.895 

 
 
 
  



 

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 

Staat van baten en lasten 2021* Realisatie 
2021 

Begroting 
2021 

Realisatie 
2020 

* Bedragen afgerond op hele euro’s € € € 

Baten:       
Baten van particulieren  8.050  0 5.050 

Baten van andere organisaties zonder 
winststreven 

 138.900  0  66.500 

Som van de geworven baten  146.950 0  71.550 

Lasten:       
Besteed aan doelstellingen       
A: Groeiprogramma  35.000  0  40.000 

B: Kwaliteit- en impactprojecten 1.500  0  0 

C: Landelijke promotie  20.000  0 20.000 

Oprichting lokale Fietsmaatjes 500   

Som van de lasten   57.000  0  60.000 

Lasten beheer en administratie  402 0  2.069 

Saldo van baten en lasten         89.548   0  9.481 

        

Bestemming saldo van baten en lasten 89.548  9.481 

Toevoegingen (+) / onttrekking (-) aan:    

- Groeiprogramma  -15.000  5.000 
- project MESOVIT -1.500  1.500 
- project start in 6 gemeenten 99.400   
Lokale Fietsmaatjes -500   
Overige reserves 7.148   2.981 

Totaal          89.548   9.481 
 
 
 
 
  



 

3. GRONDSLAGEN JAARREKENING 2021 
 
Activiteiten 
Stichting Fietsmaatjes Nederland bestaan uit het bevorderen dat mensen (gasten) 
die niet meer zelfstandig kunnen fietsen, de mogelijkheid wordt geboden om 
samen met een vrijwilliger (een maatje) weer buiten te komen, zinvol sociaal 
contact te hebben met het maatje en te bewegen door middel van het maken van 
fietstochten. 
 
Vestigingsadres 
Stichting Fietsmaatjes Nederland (geregistreerd onder Kvk-nummer 74519735) is 
feitelijk en statutair gevestigd op de Herenweg 129 te Warmond. 
 
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING 
 
De jaarrekening is opgemaakt in overeenstemming met de Richtlijn voor de 
jaarverslaggeving C2 (kleine fondsenwervende organisaties). Baten en lasten 
worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 
 
Schattingen 
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen 
toepassen, is het nodig dat het bestuur van Stichting Fietsmaatjes Nederland zich 
over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen 
maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen 
bedragen. Indien het voor het geven van het inzicht noodzakelijk is, is de aard van 
deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen 
opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten. 
 
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 
 
Algemeen 
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. 
Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt 
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 
 
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. 
 
Reserves en fondsen 
Bestemmingsreserves: Door het bestuur aangebrachte beperkingen ten aanzien 
van de vrije reserves worden aangeduid als bestemmingsreserves. Toevoegingen 
aan de bestemmingsreserves volgen uit de resultaatverdeling of uit de vrije 



 

reserves. Onttrekkingen worden eveneens via de resultaatverdeling ten laste van 
de bestemmingsreserve verantwoord. 
Bestemmingsfondsen: Door derden aangebrachte beperkingen ten aanzien van de 
vrije reserves worden aangeduid als bestemmingsfondsen. Toevoegingen aan de 
bestemmingsfondsen volgen uit de resultaatverdeling. Onttrekkingen worden 
eveneens via de resultaatverdeling ten laste van het bestemmingsfonds 
verantwoord. 
 
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 DE BEPALING VAN HET SALDO VAN BATEN EN LASTEN 
 
Algemeen 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee 
verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De lasten worden bepaald 
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 
De baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. De 
lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 
De overige baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop 
deze betrekking hebben. 
 
Baten 
Baten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. Wanneer 
niet specifiek blijkt op welke periode een donatie betrekking heeft, wordt de 
periode van ontvangst van de baten gekenmerkt als de periode waarop de 
ontvangst betrekking heeft en wordt verwerkt in de staat van baten en lasten. 
 
Lasten 
Lasten worden verwerkt in de staat van baten en lasten op basis van een 
rechtstreeks verband tussen de gemaakte lasten en de gerealiseerde baten. 
Lasten worden verwerkt in de staat van baten en lasten op het moment dat zij 
voorzienbaar zijn.  
 
  



 

4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021 
 

Overige reserve     

  31-12-2021  31-12-2020 
     €      €   

Stand per 1 januari 2020  1.048  -1.933 
Mutatie boekjaar  7.148  2.981 
Stand per 31 december 2020  8.196  1.048 

 

Bestemmingsfondsen     

  31-12-2021  31-12-2020 
     €      €   

Bestemmingsfonds Groeiprogramma   0  15.000 
Bestemmingsfonds lokale Fietsmaatjes  0  500 
Bestemmingsfonds project MESOVIT  0  1.500 
Start in 6 Gemeenten  99.400  0 
Stand per 31 december 2020  99.400  17.000 

 

Bestemmingsfonds Groeiprogramma     

  31-12-2021  31-12-2020 
     €      €   

Stand per 1 januari 2020   15.000  10.000 
Mutatie boekjaar  -15.000  5.000 
Stand per 31 december 2020  0  15.000 

 

Bestemmingsfonds lokale Fietsmaatjes     

  31-12-2021  31-12-2020 
     €      €   

Stand per 1 januari 2020   500  500 
Mutatie boekjaar  -500  0 
Stand per 31 december 2020  0  500 

 

Bestemmingsfonds project MESOVIT     
  31-12-2021  31-12-2020 

     €      €   
Stand per 1 januari 2020   1.500  0 
Mutatie boekjaar  -1.500  1.500 
Stand per 31 december 2020  0  1.500 

 



 

Bestemmingsfonds project Start in 6 
gemeenten     

  31-12-2021  31-12-2020 
     €      €   

Stand per 1 januari 2020   0  0 
Mutatie boekjaar  99.400  0 
Stand per 31 december 2020  99.400  0 

 
5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021 
 
 

Baten   
 

 
 

 

  
Realisatie 

2021 
 Begroting   

2020 
 Realisatie 

2020 
     €     €   €   

Particulieren  8.050     5.050 
Andere organisaties zonder 
winststreven  138.900 

 
  

 
66.500 

Totaal  146.950     71.550 
 

Particulieren   
 

 
 

 

  
Realisatie 

2021 
 Begroting   

2021 
 Realisatie 

2020 
     €     €   €   

Overige  8.050     5.050 
Totaal  8.050     5.050 

 
Andere organisaties zonder 
winststreven   

 
 

 
 

  
Realisatie 

2021 
 Begroting   

2021 
 Realisatie 

2020 
     €     €   €   

Oranje Fonds  19.500    45.000 
Stichting RCOAK  0    10.000 
Fonds Sluyterman van Loo  0    10.000 
Appeltjes van Oranje  0    1.500 
Stichting Zorg en Zekerheid  99.400    0 
Stichting Brentano Steun  20.000    0 
Overige fondsen  0    0 
Totaal  138.900                  66.500  

 

Besteed aan doelstellingen   
 

 
 

 



 

  
Realisatie 

2021 
 Begroting   

2021 
 Realisatie 

2020 
     €     €   €   

A. Groeiprogramma       
- uitvoeringslasten  35.000    40.000 

subtotaal  35.000    40.000 
B. Kwaliteit en impactprojecten       

- uitvoeringslasten  1.500    0 
subtotaal  1.500    0 

C. Landelijke promotie       
- uitvoeringslasten  20.000    20.000 

subtotaal  20.000    20.000 
D. Oprichting Lokale 
Fietsmaatjes    

 
 

 
 

- overboeking  500     
subtotaal  500     

Totaal  57.000    60.000 
 
Uitvoeringslasten Groeiprogramma betreffen lasten die de VOF Fietsmaatjes.NL in 
opdracht van de Stichting maakt voor het uitvoeren van het in het beleidsplan 
aangegeven Groeiprogramma module 4 van het Oranje Fonds. Het programma is 
in 2021 afgerond. Dit betreft de eindafrekening. 
De uitvoeringslasten kwaliteits-en impactprojecten zijn een bijdrage in het project 
MESOVIT, uitgevoerd door VOF Fietsmaatjes.NL met subsidie van ZonMW.  
Het nieuwe project landelijke promotie en verduurzaming is gestart als opvolging 
van het Groeiprogramma. 
Voor de oprichting van nieuwe lokale Fietsmaatjes organisaties kunnen tijdelijk 
donaties worden overgemaakt naar de landelijke stichting. Als de lokale 
Fietsmaatjes organisatie is opgericht en in het bezit van een bankrekening worden 
de donaties overgeboekt naar de lokale Fietsmaatjes organisatie. 
 

Beheer en administratie   
 

 
 

 

  
Realisatie 

2021 
 Begroting   

2020 
 Realisatie 

2020 
     €     €   €   

Bestuurslasten  402  250  1.222 
Accountantslasten  0  -  847 
Totaal  402  250  2.069 

 
De bestuurslasten betreffen afscheid van een bestuurslid plus bakkosten. De 
accountantslasten voor de afronding van het Groeiprogramma in 2021 zijn 
gedragen door de uitvoerende organisatie VOF Fietsmaatjes.NL 
 
 
  



 

6. OVERIGE GEGEVENS 
 
Bestemming van het resultaat 2021. 
Dit resultaat wordt aangevuld vanuit de bestemmingsfondsen Groeiprogramma, 
MESOVIT en Lokale Fietsmaatjes. Het tussenresultaat bedraagt dan € 106.548. Dit 
resultaat wordt verminderd met € 99.400 , wat een voorschot is op het nieuwe 
project: Start Fietsmaatjes in 6 gemeenten. Dit project start haar uitvoering in 
2022 en dit voorschot zal daarom in een nieuw bestemmingsfonds worden 
gestort. Het werkelijke resultaat over 2021 € 7.148 zal worden toegevoegd aan de 
overige reserve. 
 
De overige reserve bedraagt – na bestemming van het resultaat over 2021 – per 
31 december 2021 € 8.196. 
 
 
7. ONDERTEKENING JAARREKENING 2021 
 

Teylingen, 24 juni 2022 

De jaarrekening is vastgesteld en ondertekend tijdens de bestuursvergadering op 
24 juni 2022. Een getekende versie is beschikbaar bij het secretariaat van het 
bestuur. 

 

A.M. Eijck - Kapteijn      E. Schoenmaker 

Voorzitter      Penningmeester 

 

M. van Iterson  

Secretaris 

 


