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Inleiding 
Deze jaarrekening is van de stichting Fietsmaatjes Nederland over het jaar 2020. 

De stichting is niet-BTW plichtig. Alle bedragen in de jaarrekening van de stichting zijn daarom 
inclusief BTW.  

De inhoudelijke verslaglegging over 2020 van Fietsmaatjes.NL staat in het algemene jaarverslag 2020. 

Verder bevat dit document de begroting over 2021 tot 1 juni 2021. Dit is de einddatum van het 
Groeiprogramma. Voor de periode daarna wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe 
meerjarenbegroting. 

Financiële verantwoording van de stichting in 2020 
 
1. BALANS Stichting PER 31 DECEMBER 2020 

 
BALANS 
Bedragen afgerond op hele euro’s 

31 december 
2020 

  31 december 
2019 

  

Activa         

Liquide middelen € 8.895   
 

  
 

Vorderingen € 10.000    
Totaal Activa  € 18.895    € 21.050 
Passiva         
Bestemmingsreserve Groeiprogramma € 15.000     € 10.000   

Bestemmingsreserve FM Katwijk € 500   € 500   
Overige reserves € 3.395     € 67   

Kortlopende schulden € 0      € 10.483   

Totaal   € 18.895     € 21.050 
 
2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 

 
Staat van baten en lasten 2020 (inclusief BTW) Realisatie 

2020 
Begroting  
2020 

Verschil 
2020 

* Bedragen afgerond op hele euro’s       

Baten       
Financiering vanuit Fondsen €56.500  €74.500  -€18.000  

Giften van particulieren  €5.050  €0  €5.050  

Sub-totaal €61.550  €74.500  -€12.950  
Lasten       

Uitvoeringskosten Groeiprogramma  €40.000  €49.500  -€9.500  

Uitvoeringskosten kwaliteit- en impactprojecten € 0 €0  €0  
Uitvoeringskosten landelijke promotie € 20.000 €20.000  €0  

Kosten beheer en administratie €3.704  €250  €3.454  

Sub-totaal €63.704  €69.750  -€6.046  

Saldo -€2.154  €4.750 -€6.904  

 



3. GRONDSLAGEN JAARREKENING  
De jaarrekening is opgemaakt in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 
(voor kleine organisaties zonder winststreven). Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar 
waarop ze betrekking hebben. De stichting is niet-BTW plichtig. Alle bedragen zijn inclusief BTW. 
 
4. TOELICHTING JAARREKENING 2020 

 De Staat van Baten en Lasten toont de in 2020 gerealiseerde inkomsten en uitgaven van de 
Stichting Fietsmaatjes Nederland (hier verder te noemen ‘de Stichting’), onderverdeeld in 
een aantal posten en afgezet tegen de begroting voor 2020. 

 Inkomsten werden verkregen uit de bijdrage van het Groeiprogramma van het Oranje Fonds, 
Stichting RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo en enkele particuliere sponsoren. 

 Uitgaven in 2020 zijn de kosten 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. Deze kosten worden steeds per kwartaal (à € 10.000 incl. BTW), na 
goedkeuring door het bestuur van de Stichting van het kwartaalverslag van de VOF, aan de 
Stichting gedeclareerd.  

 De andere grote uitgavenpost betreft de uitvoeringskosten landelijke promotie. Hiervoor 
heeft in 2020 het project Marketing en Communicatiemiddelen gelopen. Dit project is 
uitgevoerd onder leiding van Fietsmaatjes.NL met steun van betaalde professionele 
adviseurs (Bureauvijftig en Bureau Kramp) en vrijwilligers.  

 De kwaliteit- en impactprojecten van VOF Fietsmaatjes.NL zijn direct gefinancierd door 
ZonMW aan de VOF Fietsmaatjes.NL. Daarom vallen ze buiten deze jaarrekening. 

 Daarnaast zijn er bestuurskosten verbonden aan de oprichting van de stichting (notaris en 
KvK). Deze zijn in 2019 vooruitbetaald door de VOF Fietsmaatjes.NL en in 2020 overgemaakt 
naar de VOF. 

 De Stichting heeft geen personeelsleden. 
 Aan de bestuursleden van de Stichting is geen beloning toegekend, de bestuursleden hebben 

ook geen onkosten in rekening gebracht. 

 
 
  



Begroting van de stichting over 2021 
Onderstaande de begroting van stichting Fietsmaatjes Nederland t/m juni 2021. Een nieuwe 
meerjarenbegroting van juli 2021 tot eind 2023 is in voorbereiding. 

Toelichting: Aan de batenkant de laatste twee bijdragen uit het Groeiprogramma van het Oranje 
Fonds. Deze komen beschikbaar na de goedkeuring van de inhoudelijke verantwoording en de 
controle door de accountant van de financiële verantwoording. Verder is er in 2020 een 
projectaanvraag goedgekeurd voor een marketingplan en communicatiemiddelen, waarvoor na 
goedkeuring van de inhoudelijke en financiële eindverantwoording de bijdrage van Fonds Sluyterman 
van Loo wordt overgemaakt. 

Aan de lastenkant staan twee posten van de VOF Fietsmaatjes.NL voor de uitvoering van het 
Groeiprogramma. Verder een bijdrage van de stichting aan het subsidieproject Minder Eenzaam 
Samen Oud en VITaal van de VOF Fietsmaatjes.NL.  Deze kosten zijn ten behoeve van Marketing en 
Communicatie. 

  Eigen vermogen 31 dec. 2020 € 8.895 
Baten 

 
2021 

Oranje Fonds Groeiprogramma module 4, 1e jaar, eindafrekening € 9.500 
Oranje Fonds Groeiprogramma module 4, 2e jaar, eindafrekening € 5.000 
Fonds Sluyterman 
van Loo 

Bijdrage t.b.v. “Marketingplan en communicatiemiddelen 
opschaling Fietsmaatjes” 

€ 10.000 

   Totale Baten € 24.500 
Lasten 

 
  

Fietsmaatjes Katwijk Bijdrage aan oprichting Fietsmaatjes Katwijk (gift Rabobank) € 500 
VOF Fietsmaatjes.NL Uitvoering Groeiprogramma Eerste kwartaal 2021 € 10.000 
VOF Fietsmaatjes.NL Uitvoering Groeiprogramma module 4, jaar 1 en 2. 

Eindafrekening na verantwoording. 
€ 20.000 

Triodos bank Kosten bank Q1 en Q2 € 80 
Van Velzen Samenstellingsverklaring accountant, inclusief 50% korting € 700 
VOF Fietsmaatjes.NL Bijdrage aan project MESOVIT € 1.500 
Onkosten Bestuurskosten € 250 
   Totale Lasten € 33.030 
  Eigen vermogen eind Q2 2021 € 365 

 


