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STICHTING VRiENDEN VAN DE BRiNK, VRiES

BaIans pe「 31 december 2021

(na 「esuItaatbestemming)

ACTlVA

土色rde「inaen op korte te「ml山

上由uide midde!∈坦
Rabo 「ekening courant

Rabobank 「endement

PASS lVA

旦gen vermogen
StichtingskapitaaI
AIgemene 「eserve

皇室Serve「ina DrOjecten

P「oject Special C「uyff Court

Nog te besteden geoo「me「kte bijd「agen

宣立山den oD korte te「m哩
Ove「ige kortlopende schuIden

31 -dec-21
●-----一●〇〇〇〇〇〇一一●●●一〇--●..-.○○

∈　　　　　　∈

108

61.928

11.858

31 -dec-20
--●●○○-●一〇-----●-○○-----〇〇〇〇●-

∈　　　　　　∈

2.241

58.417

27.968

87.309



sTICHTING VRiENDEN VAN DE BRiNK' VRIES

Staat van baten en iasten over 2021

BA丁EN

Donaties en giften
Schenkingen, erfete冊nge= en legaten

Ove「ige baten

Totaai baten

LASTEN

旦壁teed aan P「O上ect釦
P 「Ojecten

Qys「ige Iasten
Algemene kosten

Totaa=asten

塾VOO「 financieIe baten en la宣!釦

王吐ancieie basten en las±⊆坦
Rentebaten

SaIdo baten en lasten

2021

∈∴∴∴∴ ∈

2.069

2020

∈∴∴∴∴ ∈

26.590

ー24.940

匪塑mming saido baten鉦J壁垣J理型

Mutatie aIgemene 「eServe

Onttrekking (-) / Toevoeging (+)



STiCHTING VRIENDEN VAN DE BRINK’VRIES

Kasst「oomoverzicht 2021

KASS丁ROOM OPERA丁IONELE ACTNITEI丁EN
ExpIoitatie「esuItaat

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Cashflow

Verandering in werkkapitaaI
Vorderingen
Kortlopende schuIden (exc一・ SChuIden aan kredietinste冊nge「

Rentebaten en soortgeIijke opbrengsten
Rentelasten en soortge=jke kosten

丁otaaI kasstroom operationele activiteiten

KASSTROOM FiNANCIERINGSAC丁IVITEITEN
Nog te besteden geoorme「kte bijdragen

Reservering SpeciaI Cruyff Court
TotaaI kasstroom financie「ingsactiviteiten

Mutatie geldmiddelen

Toe=chting geldmiddeIen
Stand per l janua「i

Mutatie geIdmiddeIen
Stand per 31 december

2.133
710
2,843

6.354

1,250
-17.360

85,068
-9.756

ー24,940

-1.433
-6.963
ー8.396

ー33.332

-15.205

1 33.605
-48.537

85.068



STICH丁ING VRIENDEN VAN DE BRINK, VRiES

Toeiichting op de jaar「ekening

Aigemene grondsiagen voor de opste11ing jaarrekening
AIgemeen
De jaa「「ekening is opgesteld in overeenstemming met in Nede「iand aIgemeen aanvaa「de g「ondsIagen

VOOr financieIe ve「slaggeving.

De jaa「「ekening is opgemaakt op basis van histo「ische kostp「ijs. De waa「de「ing van activa en passiva

geschiedt, VOOr ZOVe「 niet ande「S is ve「meld- tegen nOminaIe waa「de・
Baten wo「den toege「ekend aan de pe「iode waa「in ze zijn ge「eaiisee「d. Lasten worden ve「antwoo「d in

het jaa「 Waa「in ze voorzienbaar zijn.

Doelste=ing
De stichting heeft tot doeI het ve「Ienen (Van met name financieIe) steun aan cIi色nten van stichting
一一KoninkIijke Visio expertisecent「um voor siechtziende en bIinde mensen一’, Statutair gevestigd te

Amsterdam, doch uits冊end aan clienten, die hun 「eguIie「 ve「blijf houden in de te V「ies gevestigde

locatie van deze stichting, deze locatie voorheen genoemd '一De B「ink’’.

De stichting tracht haa「 doeI onde「mee「 te be「eiken doo「 het bijeen b「engen van geIden en deze geiden

te besteden aan niet voo「 bekostiging in aanmerking komende doeleinden in het belang van hiervoo「

bedoeIde locatie en haa「 bewone「S.

P「ojecten

De stichting V「ienden van de B「ink voert onde「 ande「e het - adm面St「atieve behee「 - OVe「 de inzameiing

van geIden voo「 projecte= met ee= VOOraf vastgestelde bestemming- ZOais 「ecent de 「eaIisatie van het

Johan C「u岬Court. ln gevaI van onde「handen p「Qjecten pe「 baiansdatum zijn de ingezameIde bijd「agen

als 「eserve「ing in de baians opgenomen・

Een ove「zicht van de p「ojecten in het ve「slagjaa「 is opgenomen bij de toelichting baten en lasten.

Met deze wi」Ze Van Verve「king veMacht het bestuu「 de geb「uike「S Van de jaa「「ekening een transpa「ant

financieei beeId van deze p「Ojecten te geven.

G「ondslagen voor de balanswaardering

yo「de「inqen en ove「lopende acti週
vo「deringen, ZOWeI op lange als op korfe te「mijn) WO「den bij eerste veMe「king opgenomen tegen 「eeIe

waa「de en vervolgens gewaa「deerd tegen de geamortisee「de kostp「ijs' Welke gelijk zijn aa= de nominaIe

Noodzakelijk geachte voo「zieni=ge= WO「de= i= mindering geb「acht. Deze voorzie両ge= WO「de= bepaaid

op basis van individueIe beoo「de冊g van de vo「de「ingen.

Beservering D「Ojecten
onderhanden p「ojecten wo「den gewaa「dee「d tegen de per baIansdatum beschikbaa「 gestelde

projectbaten en ve「minde「d met de aan het p「Qject pe「 baIansdatum toewijsbare kosten. De per
baIansdatum beschikbaa「 geste-de p「qiectbaten, Ve「minde「d met de p「Ojectkosten, VOO「 Onde「handen

P「Ojecten wo「den ge「eserveerd.
De p「ojectbaten bestaan uit de per balansdatum ontvangen bijd「agen en definitief gedane toezeggingen.

De p「ojectkosten omvatten de di「ect op het p「oject bet「ekking hebbende kosten' de kosten die

toe「ekenbaa「 zijn aan de p「ojectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaa「 Z一」n aan het p「Qiect en

ande「e kosten die contractueeI kunne= WO「den toege「ekend.



Kortlopende schuIden
De ko軸OPende schuIden betreffen schulden met een Iooptijd korfe「 dan銃n jaa「・ Deze wo「den bij ee「Ste

veMe「king opgenomen tegen reele waarde en vervo'gens gewaardeerd tegen de geamortisee「de

kostp「ijs"

Grondslagen v∞r de bepaling van het resultaat

型gemeen
De bepaling van het 「esuItaat vindt p-aats op basis van historische kosten. Baten en lasten wo「den

toege「ekend aan het jaa「 waa「oP Ze betrekking hebben. Winsten wo「den sIechts genomen v∞「 ZOVer Zi」

op baiansdatum zijn ge「ea-isee「d. Verp“c皿ngen en mogeIijke veriiezen die hun ∞rSPrOng Vinden v∞「

het einde van het ve「sIagjaar, WO「den in acht genomen indien zij voo「 het opmaken van de jaa「「ekening

bekend zijn geworden"

ResuItaatbepa冊a

Het resultaat wo「dt bepaald a-s het ve「sc冊ussen de opbre=gSten' de baten, de kosten en andere

lasten van het verslagjaa「 met inachtneming van de hiervoo「 Vermelde waarderingsgrondslagen.

winsten zijn verantwoord in het jaa「 waarin de goederen zIJn geieve「d c.q. de diensten zijn verrieht"

veriiezen welke hun ∞rSP「Ong Vinden in het boe匝a「 zijn in aanmerking genomen zodra deze

VOOrZienbaa「 Zl」n.

p「ojectbaten en一一asten wo「de= Per Project ais baten en lasten verwerkt in de staat van baten en lasten"

De p「ojectbaten bestaan uit de per ba-ansdatum ontvangen bijdragen en de冊ef gedane toezeggingen.

De p「ojectkosten omvatten de di「ect op het prQject betrekking hebbende kosten・ de kosten die

toe「ekenbaa「 zijn aan de p「ojectactiviteiten i= het algemeen en t∞Wijsbaa「 Zijn aan het p「Qject en

ande「e kosten die ∞ntraCtueeI kunnen wo「den toege「ekend.

Gronds-agen voor de opste一一ing van het kasstroomove看Zicht

△垣臆e叩een
Het kasst「oomove「zicht is opgeste-d volgens de indi「ecte methode.

De ge-dmidde-en in het kasst「oomove「Zicht bestaan u剛quide middelen.



STICHTiNG VRIENDEN VAN DE BRiNK, VRIES

Toeiichting op de baIans pe「 31 decembe「 2O21

TOELICHTING BALANS ACTiVA

Vo「derinaen oD korte termiin

Toegezegde bijd「age JCC

Terug te ontvangen kosten hosting website
Voo「uitbetaaIde kosten website

TOELiCHTING BALANS PASSIVA

Aiaemene reserve

SaIdo pe「 1 januari

Resultaat boekjaar
Stand pe「 31 decembe「

Reserve「ina DrOiecten

P「oject SpeciaI Cruyff Court

Nog te besteden geoormerkte bijd「agen

Ove「iae kort10Dende schuiden

Te betaIen accountantskosten
Nog te betalen p「qiectkosten 2020

Overige overiopende posten

31 -dec-21

∈∴∴∴∴ ∈
31 -dec-20

さ　　　　　　さ

924



S丁ICHTiNG VRIENDEN VAN DE BRINK, VRIES

ToeIichting op de staat van baten en iasten 2021

TOELICHTING BATEN

Donaties en a皿en

Jaariijkse bijdrage donateu「S

Overige donaties en giften

Schenkingen, erfste=ingen en legaten

Overige baten

TOELICHTING PROJECTKOSTEN

P「O」ecten
Bijd「age JCC

Sneitekenaa「 (ke「Stmarkt)

Online inspi「atieb酬Otheek (CO「OnaPe「iode)

Betonpad g「Oentetuin De Kiep

Kadoote woong「oepen (CO「OnaPeriode)

Eindejaa「sgeschenk woongroepe= (d田user)

TOELICHTING OVERIGE LASTEN

Ove「iqe lasten
AIaemene kosten
Kosten website
Accou ntantskosten
Over崎e algemene kosten

2021　　　2020
∈　　　　　　∈

2.321　　　2.435

482　　　　556
2.803　　　　2.991

音音　　　　　　　　　　　　‾‾‾　　　　　　　　音

「.000

10.000
538
2.000
11.495
2.557

2.069
2,069　　　26,590

108　　　　101

817　　　　817
302　　　　423
1.227　　　1.341



STICHTiNG VRIENDEN VAN DE BRINK

Samen$teI-ing bestuu「 per 31 decembe「 2021

辿塑皿　　　　　　世襲n吐塑堅

Dh「. W. Dijkstra Groningen

Mw. G. Boersema Tynaar10

Dhr. H. Ottens Yde

Dh「. A. Schipper Peize

Dhr. S. Faber Vries

坦叫aties 2鉱生

Geen

Vastste冊na iaa「rekeninq

De jaarrekening is vastgesteld in de bestuursvergade血g d.d. 14 februari 2022

Sjoerd Faber



