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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
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Verklaring over de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting XminY te Amsterdam gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en
samenstelling van het vermogen van Stichting XminY op 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in
overeenstemming met het de in Nederland geldende RJk C1 “Kleine organisaties zonder winststreven”.
De jaarrekening bestaat uit:
1.

de balans per 31 december 2021;

2.

de winst- en verliesrekening over 2021; en

3.

de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van Stichting XminY zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
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Verklaring over de in dit jaarverslag opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:
o

het bestuursverslag;

o

de overige gegevens

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de
overige gegevens, in overeenstemming met RJk C1 “Kleine organisaties zonder winststreven”.
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Beschrijving van de verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming
met de in Nederland geldende RJk C1 “Kleine organisaties zonder winststreven”.
In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht
om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de
jaarrekening opmaken op basis van continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de
stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie
haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is
dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften
en de onafhankelijkheidseisen.
Onze controle bestond onder andere uit:
•

het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden
en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is
het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake
zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

•

het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben
niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;

•

het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte
financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de beheerder en
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

•

het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het
op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan
voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om
aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening.
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op
de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen
of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan
handhaven;

•

het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en

•

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het toezichthoudende orgaan onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele
significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Nijmegen, 30 juni 2022
Mengedé Accountants B.V.

w.g. R.P.A. Mengedé AA

Bijlage:
gewaarmerkte jaarrekening 2021 Stichting XminY
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Stichting XminY
RAPPORT

Aan het bestuur van
Het Actiefonds
Lombokstraat 40
1094 AL AMSTERDAM

ALGEMEEN
Geacht bestuur,
Hierbij doe ik u het rapport inzake de jaarrekening 2021 toekomen.

1. Opdracht
Op basis van de door u verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met de richtlijn RJ 640.
Er is geen aanleiding tot het maken van bijzondere opmerkingen.

2. Bedrijfsgegevens
Statutaire naam

:

Stichting X min Y

Oprichting

:

Akte van oprichting 22 juni 1973, laatste statutenwijziging 4 juni 2014.

Bestuursleden

:

Harjanti Kartokarijo
Ivo Verburg
Sandra Ball
Margaretha Eigenman
Alex Tess Rutten

Handelsregister

:

Kamer van Koophandel voor Haaglanden , ingeschreven onder dossiernummer
41149277.

Belastingen

:

De onderneming valt onder de belastingdienst Utrecht-Gooi/kantoor Utrecht.
Het fiscaalnummer is 28.72.225.

Boekjaar

:

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Doelstelling

:

secretaris
bestuurslid
voorzitter
bestuurslid
penningmeester

De ontwikkelingssamenwerking in de ruimste zin des woords te bevorderen
en de daarvoor vereiste mentaliteitsverandering op gang te brengen.
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3. Resultaat
In het boekjaar 2021 is een positief resultaat gerealiseerd van € 131.434.
(2020: een positief resultaat van € 185.640).

4. Vermogen
De € 131.434 is toegevoegd aan het vrij besteedbaar vermogen.
De algemene reserve bedraagt einde boekjaar € 409.764 (2020: € 278.330).
Voor het verloop van het eigen vermogen verwijs ik u naar de toelichting op de balans.

Vanzelfsprekend blijf ik bereid dit rapport nader toe te lichten.

Met vriendelijke groeten,
Alex Tess Rutten, penningmeester
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Stichting XminY
JAARREKENING

BESTUURSVERSLAG

1. Visie en missie van Het Actiefonds
Onze visie
Het Actiefonds streeft naar een vrije, gelijke en solidaire samenleving
voor iedereen, waarin economische belangen niet langer allesbepalend zijn.
Samen met sociale bewegingen werken wij aan een wereld zonder onrecht,
uitbuiting en klimaatverandering.
Onze missie
Het Actiefonds heeft als missie een verschuiving van de macht van de
heersende orde naar het volk te bewerkstelligen. Overal ter wereld
verzetten mensen zich tegen onrecht en onderdrukking en komen zij op voor
hun rechten. Ze organiseren zichzelf in sociale bewegingen omdat dat de
beste – en soms de enige – manier is om de status quo te veranderen. Ze
zijn degenen die actief voor verandering vechten en daarmee ook voor
anderen de hoop levend houden dat verandering mogelijk is.
Het Actiefonds financiert acties zoals demonstraties, stakingen en andere
vormen van protest, en vraagt aandacht en steun voor hun politieke doelen.
Het Actiefonds beperkt zich niet tot een bepaald geografisch gebied of
kwestie, maar ziet de talloze lokale stromingen als onderdeel van een
grotere strijd voor een betere wereld.
2. Statutaire doelstelling
De stichting stelt zich ten doel sociale bewegingen wereldwijd te
ondersteunen en daarnaast de ontwikkelingssamenwerking in de ruimste zin
des woords te bevorderen en de daarvoor vereiste mentaliteitsverandering op
gang te brengen. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
1.

2.
3.

4.

het in ontvangst nemen, het beheer en besteding van gelden,
ten behoeve van de hierboven beschreven doelstelling
geschonken door particulieren, instellingen en alle nadere
wettig verkregen inkomsten;
het lokaal en internationaal ontplooien van activiteiten om
sociale bewegingen in hun strijd te ondersteunen;
het geven van voorlichting en het voeren van actie gericht op
mentaliteitsverandering ten aanzien van
ontwikkelingssamenwerking;
het uitoefenen van druk op instanties en groeperingen om een
meer rechtvaardige ontwikkelingssamenwerking te
bewerkstelligen.
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Belangrijke risico’s en onzekerheden
•

•
•

•

Het Actiefonds werkt zo efficiënt mogelijk, met een minimum
aan fte. Hierdoor loopt de organisatie risico bij uitval of
ziekte.
Het blijft nodig om het netwerk van Het Actiefonds uit te
bouwen om uit nog meer landen goede aanvragen te verzamelen.
Het Actiefonds is afhankelijk van particuliere donateurs
voor haar voortbestaan. Er moeten constant nieuwe donateurs
worden aangetrokken om de inkomsten te verzekeren.
Het Actiefonds heeft ondanks haar unieke positie beperkte
naamsbekendheid. Dit maakt dat we soms lastig te vinden
zijn voor zowel aanvragers als potentiële
donateursgroepen.

3. Doelrealisatie
Gewenste resultaten
Door groepen te steunen die strijden voor een eerlijke, rechtvaardige en
schone wereld draagt Het Actiefonds bij aan een algehele
mentaliteitsverandering die uitbuitende structuren afwijst. Dit is voor ons
een voorwaarde voor oprechte ontwikkeling. Vaak betreft het kleine groepen
of groepen die nog in een opstartfase zitten. In veel gevallen kunnen zij
met een relatief kleine financiële bijdrage acties voeren die zij niet
gefinancierd kunnen krijgen in hun eigen land of door internationale
fondsen. Het Actiefonds wil uiteindelijk ook meer gaan optreden als
verbinder tussen actiegroepen en bewegingen en onderzoeken hoe wij als
organisatie ook activisme in bredere zin kunnen steunen. Er zal meer oog
komen voor de diversiteit aan actiebewegingen wereldwijd.
Selectie van projecten
Om de projecten te selecteren die aan de voorwaarden van Het Actiefonds
voldoen heeft Het Actiefonds een constante stroom van projectaanvragen
nodig. Dit zijn er ongeveer 500 per jaar. Voor de aanvragen en referenties
onderhoudt Het Actiefonds een groot netwerk van experts, verspreid over
alle continenten. Dit vergt een constante inspanning van zo’n 50 actieve
regio-specialisten die maandelijks samenkomen om de aanvragen te
beoordelen. Deze vrijwilligers zijn van groot belang voor Het Actiefonds.
Zij schakelen met hun contacten over de hele wereld om referenties te
controleren, onderhouden het contact met verschillende actiegroepen en
verrijken de secties met hun expertise over een bepaald gebied of
onderwerp.
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4. Resultaten
In 2021 steunde Het Actiefonds 169 projecten in 41 landen. Nog nooit eerder
heeft Het Actiefonds zoveel activisten de straten en barricades op zien
gaan als afgelopen jaar. Ongelijkheid op aarde neemt toe, en daarmee ook de
ontevredenheid van haar bewoners. Tegen de achtergrond van een voortdurende
pandemie, welke de ongelijkheden in toenemende mate blootlegde, groeide het
besef dat het anders moet. Zowel nieuwe activistische groepen als nieuwe
vormen van activisme werden in het leven geroepen.
Radicale verandering: mogelijk door de steun van donateurs
We blikken terug op een zeer succesvol jaar waar we aanschouwden hoe
activisten zich wereldwijd inzetten voor een scala aan thema’s – zowel
nieuwe als terugkerende. Zo stond de klimaatcrisis opnieuw hoog op de
activistische agenda en hebben we over de hele wereld protestacties rondom
dit thema mogelijk kunnen maken, bijvoorbeeld in de Stille Oceaan waar men
kampt met de stijgende zeespiegel als gevolg van een ongelijke verdeling
van de lasten die uit deze crisis voortkomen.
Een ander belangrijk onderwerp in 2021 was repressie. We steunden onder
andere protestbewegingen in Myanmar en Belarus, waar activisten gebukt gaan
onder zwaar onderdrukkende regimes.
In Nederland was afgelopen jaar de woonstrijd een groot thema. Meerdere
protesten voor een sociaal woonbeleid konden op steun rekenen van Het
Actiefonds. En ook de kraakbeweging lijkt weer in een lift te zitten. Het
Actiefonds steunde daarnaast bijvoorbeeld solidariteitsacties voor
Afghanistan en een creatieve directe actie in solidariteit met de migranten
aan de Poolse grens.

Het Actiefonds kijkt strijdbaar en vol verwachting naar het nieuwe jaar,
waarin we ons zullen toeleggen op het steunen van activisme in bredere zin.
We willen zowel nieuwe als gevestigde activisten en sociale bewegingen
blijven faciliteren met daarbij de focus op hun specifieke behoeftes, zodat
actievoerders zich kunnen aanpassen aan snel veranderende sociale,
culturele en politieke omstandigheden. Hoe kunnen we groepen nog meer
helpen, naast het financieren van hun belangrijke werk? We willen luisteren
naar de noden van lokale groepen en activisten en daarop inspelen. Hen met
elkaar verbinden en samen nog meer impact teweeg brengen.
Want bij Het Actiefonds blijven wij er zeker van dat radicale verandering
van onderop mogelijk is. En deze verandering kunnen wij blijven
verwezenlijken dankzij onze donateurs.
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5. Financieel beleid
Financieel resultaat
Financieel gezien was 2021 een gezond jaar voor Het Actiefonds. Na de
positieve resultaten in 2019 en 2020 zet deze trend door. Boekjaar 2021
wordt dan ook afgesloten met een resultaat van €131.434, bijna een ton
hoger dan begroot. Een grote rol in dit resultaat spelen de twee
nalatenschappen die we ontvingen, welke samen op het totaalbedrag van
€179.589 uitkomen. Een andere belangrijke factor is de toename van
inkomsten door fondsenwerving, welke door het aannemen van een nieuw
personeelslid bijna is verdubbeld naar €69.974. Helaas hebben we ook moeten
inleveren en zijn de inkomsten van zowel de periodieke als incidentele
particuliere giften achteruit gegaan, wat voornamelijk komt door ziekte en
wisselingen binnen het team. Alsnog komen de totale giften van
particulieren uit op €257.575 en verwachten we dat door de (uitgestelde)
start van de marketing- en communicatiestrategie deze inkomsten in 2022
zullen toenemen. De totale uitgaven bedroegen €374.726.
Het Actiefonds blijft groeien en dit is in de cijfers terug te zien. Door
het team uit te breiden en met het herpakken van de focus op het werven van
nieuwe donateurs gaan we er vanuit dat het fonds in 2022 verder zal
groeien.
Besteed aan de doelstelling, fondsenwerving en beheer organisatie
Het Actiefonds besteedde in 2021 71% van de totale uitgaven aan haar
doelstelling, fondsenwerving en beheer van de organisatie. Dit bedrag komt
uit op €267.176. Hieronder wordt de financiële steun aan projecten
gerekend, maar ook de kosten in het kader van de toekenning, verslaglegging
en evaluatie van projecten. Van de totale uitgaven ging een overige 11%
naar de inspanningen ten behoeve van de werving van fondsen en particuliere
donateurs. De overige 18% van de uitgaven waren organisatiekosten.
Gehanteerde fondsenwervingsmethoden
Het Actiefonds heeft in 2021 op de volgende manieren fondsen geworven:
-

Via periodieke donaties van donateurs;
Via het werven van losse, eenmalige giften;
Via het werven van nalatenschappen en legaten;
Via het werven van gelden bij particuliere vermogensfondsen;
Door het verspreiden van de nieuwsbrieven;
Door middel van online werving op social media.
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6.

Personeel en organisatie

Vrijwilligers
Bij Het Actiefonds zijn zo’n 50 vrijwilligers actief. De meeste
vrijwilligers zijn actief in vijf, op continent gebaseerde, secties
(Afrika, Azië, Latijns-Amerika, Oost- en West-Europa/de VS). Deze secties
dragen zorg voor het beoordelen van projectaanvragen. Veel van deze
vrijwilligers komen oorspronkelijk uit de regio’s waar Het Actiefonds
projecten steunt, of hebben vanwege hun werk-of privésituatie gedegen
kennis van de betreffende gebieden en beschikken over lokale contacten. Hun
kennis en expertise als regiospecialist is cruciaal voor het toekennen van
steun aan projecten.
Personeel
In 2021 werken er 5 parttimers bij Het Actiefonds die bij elkaar opgeteld
voor 3,6 fte werken. Het personeel vormt een zelfsturend team. Beloning
geschiedt volgens het arbeidsvoorwaardenreglement en het bijbehorende
functiegebouw van Het Actiefonds.
Bestuur
Het bestuur is een bestuur op afstand. In 2021 vergadert het bestuur 6
keer. Het werk van de bestuursleden is onbezoldigd.

Amsterdam, 30 juni 2022

S.B. Ball, voorzitter
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Jaarrekening 2021 Stichiting X min Y
Bijlage bij het bestuursverslag
Begroting 2022
€
BATEN
particulieren
donaties en giften
nalatenschappen
geoormerkte giften
collecten
kerken
vermogensfondsen
andere fondswervende organistaties
overige baten

€

€

308.500

97.586

totaal baten

406.086

LASTEN
Medewerkerskosten
Algemene kosten
Overige kosten
Werkkosten
Projectkosten
onvoorzien

173.350
27.070
11.875
50.000
175.000
21.865

459.160

saldo baten en lasten

-
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Jaarrekening 2021 Stichiting X min Y
BALANS
31 dec 2021
€

31 dec 2020
€

2.202

1.996

12.335

6.379

414.344

300.988

428.881

309.363

413.399

280.230

15.483

3.700
25.434

-

-

ACTIVA
vaste activa
vorderingen en overlopende activa
liquide middelen
totaal activa
PASSIVA
reserves en fondsen
kortlopende schulden en overlopende passiva
subsidietoekenningen
overige schulden en overlopende passiva

totaal passiva

428.881

Pagina 13

309.363

Stichting X min Y
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN

realisatie
2021
€

begroting
2021
€

realisatie
2020
€

BATEN

509.649

452.336

471.908

totaal baten

509.649

452.336

471.908

148.407

150.000

132.257

36.818

40.000

15.650

189.501

199.618

131.594

LASTEN
besteed aan doelstellingen
wervingskosten
kosten beheer en administratie
onvoorzien

19.631
374.726

saldo financiële baten en lasten

-

saldo bijzondere baten en lasten

4.089

409.249
-

3.000

599

saldo baten en lasten

131.434

40.087

279.502
-

2.702

-

4.064
185.640

bestemming van het resultaat
ten gunste/laste van de algemene reserve
ten gunste/laste van de bestemmingsreserve
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Jaarrekening 2021 Stichiting X min Y
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden 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 de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing, met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van
een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde.
Er wordt afgeschreven van het moment van ingebruikneming.
De afschrijvingspercentages bedragen:
verbouwing en inrichting : 10 - 20%;
inventaris : 20%;
apparatuur : 33,3%;
kantoormachines: 20%.
vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerde tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs
zijn gelijk aan de nominale waarde. De noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van
oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Overige activa en passiva
De overige activa en passiva worden gewaardeerd op nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Het resulaat wordt bepaald als enerzijds het verschil tussen de baten en lasten uit hoofde van
de doelstelling en anderzijds de interestbaten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar
waarop ze betrekking hebben. Positieve resulaten worden slechts opgenomen voorzover zij op
worden in acht genomen indien zij voor het balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar opmaken van de jaarrekening bekend zijn
geworden.
Het financieel resultaat wordt gevormd door de op de verslagperiode betrekking hebbende
renteopbrengsten en -lasten.
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Jaarrekening 2021 Stichiting X min Y
TOELICHTING OP DE BALANS (activa)

VASTE ACTIVA
investeringen

VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA
vooruitbetaalde kosten
overige

LIQUIDE MIDDELEN
TRIODOS rekening NL46TRIO0338622039
ASN spaarrekening NL23ASNB0845381938
ING rekening NL39INGB0000609060
ING rekening NL42INGB0000136907
kas
geld onderweg

31-12-2021
€

31-12-2020
€

2.202
2.202

1.996
1.996

12.335

6.379

12.335

6.379

95.940
279.422
38.951
22
10

155.098
115.009
30.859
12
10

414.344

300.988

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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Jaarrekening 2021 Stichiting X min Y
TOELICHTING OP DE BALANS (passiva)
31-12-2021
€

31-12-2020
€

14

14

278.316
131.434
409.750

92.676
185.640
278.316

RESERVES EN FONDSEN
stichtingskapitaal
continuïteitsreserve
stand begin boekjaar
af/bij: resultaat

Roel Burgler Fonds
stand begin boekjaar
ontvangen bedrag
uitgekeerd bedrag

1.900
4.000
2.265
3.635

-

totaal reserves en fondsen

-

5.000
3.100
1.900

413.399

280.230

-

500
1.600
1.600
3.700

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

subsidietoekenningen
sectie oost
sectie Latijns-Amerika
sectie Afrika

overige schulden en overlopende passiva
pensioenen
derdengelden We Are Here
aangifte december
reservering vakantietoeslag
accountantscontrole
overige nog te betalen bedragen

26
10
3.487
4.254
3.700
4.006
15.483

-

67
2.847
2.531
2.901
3.600
13.622
25.434

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Het Actiefonds heeft een huurcontract afgesloten voor onbepaalde tijd
De huurverplichting bedraagt € 799,81 per maand, € 9.598 per jaar.
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Jaarrekening 2021 Stichiting X min Y
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN I
realisatie
2021
€

begroting
2021
€

realisatie
2020
€

257.575
179.589

293.500
100.000

282.373
148.326

58.836

201
1.550
37.098

BATEN
baten van particulieren
donaties en giften
nalatenschappen
geoormerkte giften
collecten
kerken
vermogensfondsen
andere fondswervende org.
admin fee Roel Burgler Fonds
overige baten

850
500
69.974
200
962

Som van de baten

250
2.110

509.649

452.336

471.908

509.649

452.336

471.908

130.812
24.731
1.750
297
1.995
13.587
19.203
811

125.122
23.171
1.000
300
1.000
9.500

76.924
14.268
868
245
1.032
7.847

1.317
1.319

500
1.600
1.500
500

1.500
1.482

157.417

164.193

104.166

4.962
9.598

5.500
10.320

4.166
9.990

346
206
330

150
780
300

118
577
287

15.443

17.050

15.137

LASTEN
personeel
brutoloon (incl vakantietoeslag)
wg-deel sociale lasten
wg-deel pensioenpremie
reiskosten woon- werkverkeer
lunchkosten
ziekteverzuimverzekering en pensioenbeheer
ontvangen ziekengeld
arbo
scholing medewerkers
freelancers
overige personeelskosten

-

In 2021 waren er 5 medewerkers (3,61 fte) werkzaam.
(2020: 3 medewerkers 2,11 fte)
Er wordt geen bezoldiging verstrekt aan bestuurders.

algemene kosten
vrijwilligerskosten
huisvestingskosten
overige huisvestingskosten
kantoorkosten
telefonie en internetkosten
porti

transport
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Jaarrekening 2021 Stichiting X min Y
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN I
realisatie
2021
€

begroting
2021
€

realisatie
2020
€

15.443

17.050

15.137

7.934
754
21

9.000
500

4.538
499
1.635

24.152

26.550

21.809

2.516
524
67

4.250
1.500
3.000
100
25

61
3.925
1.107
484
55
12

7.931

8.875

5.620

7.180
4.969
436
21.772
1.578
883

8.000
4.500
3.000
17.500
5.000
2.000

9.134
4.431
623
517
450
496

36.818

40.000

15.650

2.792
28.332
29.630
24.300
25.003
32.750
5.600

3.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
7.000
15.000

2.140
28.035
21.697
21.950
18.500
33.330
6.605

148.407

150.000

132.257

374.726

389.618

279.502

algemene kosten

transport
software en hardware
verzekeringen
overige kantoorkosten

overige kosten
afschrijvingskosten
accountancy en administratiekantoor
notariskosten
juridisch en HR advies
overige organisatiekosten
afrondings- en betalingsverschillen

484
4.340

werkkosten
Nieuwsbrief
Jaarverslag
website
marketing
campagnekosten
representatie en presentatie

projecten
bankkosten internationale transacties
afrika
azië
latijns-amerika
oost- en centraal europa
west
spoedaanvragen
flexpot

Som van de lasten
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Jaarrekening 2021 Stichiting X min Y
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN I
realisatie
2021
€
financiële baten en lasten
ontvangen rente
betaalde (bank)rente en -kosten

begroting
2021
€

realisatie
2020
€

-

0
4.089

-

3.000

-

2.702

-

4.089

-

3.000

-

2.702

-

1

-

4.578
1.430
10.072

-

4.064

bijzondere baten en lasten
google
correctieboeking inkomsten Vluchtkerk
retouren van projecten
correctieboeking storno's voorgaande jaren

600

599
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Jaarrekening 2021 Stichiting X min Y

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN II:

Verdeling naar doelstelling, werving en organisatie

Besteed aan

personeelskosten
algemene kosten
overige kosten
werkkosten
projecten

doelstelling
2021
€

werving baten
2021
€

organisatie
2021
€

realisatie
2021
€

83.368
12.791
4.200
18.409
148.407

19.819
3.041
999
18.409

54.230
8.321
2.732

157.417
24.152
7.931
36.818
148.407

267.176

42.267

65.283

374.726

Personeelskosten zijn toegerekend naar rato van de bestede tijd.
Algemene en overige kosten zijn toegerekend in dezelfde verhouding als de personeelskosten.

Amsterdam, 29 juni 2022

Het bestuur,

S.B. Ball, voorzitter

A.T. Rutten, penningmeester

H. Kertokarijo, secretaris

I.P. Verbug, algemeen bestuurslid

M.B. Eigeman, algemeen bestuurslid
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Stichting XminY
BIJLAGE

Jaarrekening 2021 Stichiting X min Y

STAAT VAN AANSCHAFWAARDEN EN AFSCHRIJVINGEN

datum

afschr.
%

aanschafwaarde
€

restwaarde
€

afschrijving
tm 2020
€

afschrijving
2021
€

boekwaarde
31-12-2021
€

61,71

370,20

1.625,09

114,03

576,97

484,23

2.202,06

INVESTERING
Micmac computers

okt.-20

20

2.057,00

206,00 #

Micmac computers

jan.-21

20

691,00

69,00 #

2.748,00

275,00 #

totaal materiële vaste activa
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