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BALANS PER 31 DECEMBER 2021

Toe-
lichting

ACTIEF

Vlottende activa

Nog te ontvangen subsidie 1 2.500

Liquide middelen 28.404

Totaal vlottende activa 30.904

TOTAAL ACTIVA 30.904

PASSIEF

Eigen vermogen 2
Kapitaal 3.309
Bestemmingsfonds 24.974
Vrij besteedbaar deel van het resultaat 2.622

TOTAAL PASSIVA 30.904

31-12-2021
€
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OPRICHTING TOT EN MET 31 DECEMBER 2021

Toe-
lichting

Baten
Ontvangen subsidies 25.000
Donaties 4.350
Overige opbrengsten 1.846

31.196

Lasten
Kosten website 2.514
Bestuurskosten 173
Fondsenwerving 221
Oprichtingskosten 281
Overige lasten 411

3.601

Saldo baten en lasten 27.595

2021
€

STAAT VAN BATEN EN LASTEN VOOR DE PERIODE VANAF DE DATUM VAN
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TOELICHTING

Algemeen

Stichting Saarisnietgek is opgericht op 24 november 2020 en is statutair gevestigd in 
Oosterhout.
De Stichting heeft ten doel meer openheid te creëren rondom psychische klachten bij 
jongeren vanaf circa tien jaar. De Stichting tracht dit doel te bereiken ondermeer door het 
bezoeken van scholen en het geven van informatie en voorlichting en door het ontwikkelen 
van workshopmateriaal voor gastworkshops op scholen.
Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door subsidies en donaties en de verkoop van
haakwerk, jam, boeken en andere artikelen.
De Stichting beoogt het algemeen nut en heeft niet ten doel het maken van winst.

Eerste boekjaar
Het eerste boekjaar van de Stichting, waarvan deze jaarrekening verslag doet, is een 
verlengd boekjaar vanaf de datum van oprichting (24 november 2020) tot en met 
31 december 2021.

Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

Vorderingen worden gewaardeerd tegen gearmotiseerde kostprijs.

Subsidies worden opgenomen in de staat van baten en lasten in het jaar dat zij zijn toegekend
en toegevoegd aan een bestemmingsfonds voor zover de subsidies nog niet zijn besteed.

Overig baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Toelichting op de onderscheiden posten van de balans en de winst- en verlies-
rekening

1. Nog te ontvangen subsidie

De gemeente Oosterhout heeft aan de Stichting een subsidie toegekend van € 25.000. Een
bedrag van € 2.500 hiervan zal worden uitgekeerd nadat het project waarop de subsidie
betrekking heeft is afgerond en de subsidieverstrekker de financiële verantwoording terzake
heeft goedgekeurd.
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2.  Eigen vermogen

De mutaties in het eigen vermogen zijn als volgt:

Bestem-
mings- Resultaat

Kapitaal fonds boekjaar Totaal
€ € € €

Storting oprichters 3.309 0 0 3.309
Bestemming resultaat verlengd boekjaar 0 24.974 2.622 27.595
Saldo 31 december 3.309 24.974 2.622 30.904

Het deel van het resultaat dat is toegevoegd aan het bestemmingsfonds heeft betrekking op 
het project waarvoor de gemeente Oosterhout een subsidie heeft verstrekt.

3. Bezoldiging bestuur en beleidsmakers

Bestuursleden en beleidsmakers ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden 
voor de Stichting
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