
Onderstaand bieden wij de jaarrekening van 2021 aan van de Maria Dommer aan voor zover daarin

niet kan worden voorzien vanuit de reguliere financiering.

De vormen van ondersteuning worden in de staat van baten en lasten vermeld.

De stichting heeft tot doel het ondersteunen van activiteiten voor cliënten van Woonzorgcentrum

JAARREKENING 2021 VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN MARIA DOMMER

p/a Vondelstraat 1, 3601 EX Maarssen

De stichting is opgericht bij notariële akte van 22 juni 2011 en is ingeschreven onder nummer 53026306

bij de kamer van koophandel Midden-Nederland.

Het boekjaar van de stichting loopt gelijk aan het kalenderjaar.

De samenstelling van het bestuur is op 31 december 2021 als volgt:

* P. (Pieter) Appeldoorn, wnd voorzitter

* P.J. (Nel) van Well, secretaris

* J.J.W. (John) Bouwman, penningmeester

* W. (Wilma) Voorneveld, lid

De jaarrekening van de stichting is opgesteld volgens de in Nederland gebruikelijke regels financiële

jaarrekening en luidt in euro's.

De stichting heeft geen activa en passiva anders dan de bankrekeningen. De baten van de stichting

bestaan uit donaties, andere giften en schenkingen. De lasten van de stichting bestaan uit kosten

zoals vermeld in de staat van baten en lasten en deze worden verantwoord voor zover ontvangen

c.q. betaald danwel opgenomen als nog verschuldigd in het desbetreffende kalenderjaar.

Balans per 31 december 2021

Rabobank rekeningnummer: Eigen vermogen 31.12.2020 11.164,38€  

NL31 RABO 0139 1038 99 83,45€          Positief saldo baten en lasten 1.147,97€     

NL50 RABO 1477 3693 92 12.251,31€  Totaal Kapitaal 12.312,35€  

Nog te betalen bankkosten dec. 22,41

Totaal 12.334,76€  Eigen vermogen 31.12.2021 12.334,76€  

Staat van baten en lasten over 2021

Baten Lasten (en activiteiten)

Donaties 6.805,00€    Tuinplanten belevingstuin 206,52€        

Giften -€              Bankkosten dec. 2020 21,09€          

Bankkosten jan. t/m nov. 261,07€        

Kosten paaseitjes en bloemen 450,00€        

Kosten tuinfeest 2.428,61€     

Kosten haringkar 1.585,10€     

Kosten aankoop kerstbomen 400,00€        

Kosten appelflappen sept. 98,93€          

Nog te betalen bankkosten dec. 22,41€          

Kosten Sinterklaas marsepein 183,30€        

Totaal baten 6.805,00€    Positief saldo 1.147,97€     

Totaal 6.805,00€    Totaal 6.805,00€     

Maarssen, 27 mei 2022

Hans Versteegen, voorzitter John Bouwman, penningmeester

 w.g.  w.g.


