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Nijmegen, 6 oktober 2022

Geachte bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot uw stichting.
1

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Zevenwouden te Siebengewald is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december
2021 en de staat van baten en lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze
toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de
voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze
standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van
de jaarrekening in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor microen kleine rechtspersonen en specifiek "C2 Kleine fondsenwervende organisaties". Wij hebben
daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u
ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming
met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan
deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het
lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam
met onze kennis van Stichting Zevenwouden. Wij hebben geen controle- of
beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een
conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende
relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants
(VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de
opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en
dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA
verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Nijmegen, 6 oktober 2022
Q accountants en belastingadviseurs B.V.
namens deze

D.H.J. Ambrosius MSc RA
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Behorende bij rapport d.d. 6 oktober 2022
Stichting Zevenwouden te Siebengewald
BESTUURSVERSLAG OVER 2021
De doelstelling, missie en visie
De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 3 van de statuten en luidt als volgt:
De Stichting heeft ten doel de vergroting van de leefbaarheid en het genot van het dorp
Siebengewald en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe
behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
De stichting heeft als doel de mensen uit Siebengewald een steuntje in de rug te geven waar dat
vanuit hun zelf net even niet mogelijk is. Ontstaan door pech of andere problemen, voor
tijdelijke hulp of incidenteel. Door zoveel mogelijk naar buiten te treden, mensen over de
stichting te informeren en het bezoeken van bijeenkomsten met een gelijk gezind doel proberen
wij onze doelgroep te bereiken.
De belangrijkste risico's en onzekerheden
2021 bleef in de ban van corona, onze doelgroep is daar uiteraard ook van betroffen geweest en
zo hebben we de boodschappenkaart doorgezet en is inmiddels een vast onderdeel geworden
voor het verbeteren van de leefomstandigheden van de deelnemers. Het aantal projecten is nihil
veranderd en dat is gezien acceptatie een goed resultaat.
De doelrealisatie
In het jaar 2021 zijn verschillende projecten gepasseerd en is er nog steeds veel aandacht
uitgegaan naar de omstandigheden rondom corona.
In 2021 zijn de volgende projecten aangemeld en in behandeling of behandeld:
• 2021-001 aparte ondersteuning bewoners en inwonende
• 2021-002 bijdrage aan het verbeteren van leefomstandigheden, boodschappenkaart
• 2021-003 bijdrage aan het verbeteren van leefomstandigheden, boodschappenkaart
• 2021-004 Bekostigen vervanging corpus en kruis begraafplaats
• 2021-005 Initiatief Duo Fiets
• 2021-006 bijdrage aan het verbeteren van leefomstandigheden, boodschappenkaart
• 2021-007 vervanging bankstel
• 2021-008 bijdrage kattenopvang
• 2021-009 bijdrage Dyscalculie onderzoek en faalangst training
• 2021-010 Renteloze lening verstrekt voor verbouwing
• 2021-011 bijdrage initiatief onderzoek haalbaarheid Pannakooi
• 2021-012 bekostigen busvervoer en versnapering
• 2021-013 verzoek ingetrokken tot steun ivm coronamaatregelen horeca
• 2021-014 bijdrage aan het verbeteren van leefomstandigheden, boodschappenkaart
• 2021-015 toezegging bijdrage podiumgordijnen Klaproos
• 2021-016 bijdrage kosten ivm ontbrekende inkomsten
• 2021-017 verzoek om bij te dragen in de kosten van therapie
• 2021-018 bijdrage aanschaf fiets
• 2021-019 bijdrage aan het verbeteren van leefomstandigheden, boodschappenkaart
• 2021-020 bijdrage kerstpakketten actie
• 2021-021 vervangen CV ketel
Informatie over het financieel beleid
De stichting heeft in het jaar 2021 haar budget wederom kunnen toewijzen, echter zijn er ook
projecten welke door terug betaling weer zullen terug vloeien in de budgetten van 2022 en
verder. De beleggingen hebben in 2020 pieken en dalen meegemaakt maar voorzien momenteel
nog steeds in een goed positief rendement.
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Governance
De organisatie bestaat sinds de oprichting uit 4 personen en heeft zich in 2021 niet gewijzigd.
Te weten: Voorzitter Oscar Huizinga, Penningmeester Willy Jans, Secretaris Piet Roelofs en
bestuurslid Elly Jans. Alle leden worden niet betaald voor hun diensten aan en voor de stichting.
Communicatie met belanghebbenden
In het afgelopen jaar, 2021, is de informatie verspreiding doorgezet. Nog steeds wordt er
regelmatig gepost via facebook en nieuws geplaatst in het dorpsblad de Grenskoerier. Er is een
betere communicatie met Vincentius in Bergen waardoor we projecten ook deels gezamenlijk
oppakken. Tevens merken we dat initiatiefnemers in het dorp ons steeds vaker en dus beter
weten te vinden.
Verwachte gang van zaken
Hoe lang corona nog gaat duren kan niemand ons vertellen, verwachting is dat de kosten voor
iedereen zullen gaan stijgen en we misschien meer kunnen betekenen voor onze gemeenschap.
Het project dorpsondersteuner is niet dood gebloeid, maar het project is tevens opgepakt door
huisartsen en adviesbureaus dus wordt vervolgd.
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1
BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)

31 december 2021
€

€

31 december 2020
€

€

ACTIVA
Vaste activa
Financiële vaste activa

273.754

(1)

257.004

Vlottende activa
Vorderingen
Effecten
Liquide middelen

(2)
(3)
(4)

2.143
653.666
133.130

470
567.388
191.432
788.939

759.290

1.062.693

1.016.294

844.460

585.878

PASSIVA
Reserves en fondsen

(5)

Overige reserves
Langlopende schulden

(6)

200.000

400.000

Kortlopende schulden

(7)

18.233

30.416

1.062.693

1.016.294
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2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie
2021

Realisatie
2020

€

€

BATEN
Baten van particulieren

(8)

200.000

200.550

(9)

26.051

68.507

Overige lasten

(10)

5.091

6.354

Saldo voor financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten

(11)

168.858
89.724

125.689
29.621

258.582

155.310

258.582

155.310

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Kosten van beheer en administratie

Saldo
Resultaatbestemming
Overige reserves
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Zevenwouden (geregistreerd onder KvK-nummer 72092688),
statutair gevestigd te Siebengewald bestaan uit de vergroting van de leefbaarheid en het genot
van het dorp Siebengewald en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband
houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Vestigingsadres
Stichting Zevenwouden is feitelijk gevestigd op Bessembiender 9 te Siebengewald.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het
nodig dat het bestuur van Stichting Zevenwouden zich over verschillende zaken een oordeel
vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en
kleine rechtspersonen en specifiek "C2 Kleine fondsenwervende organisaties".
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en
passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Financiële vaste activa
Overige effecten
De waarderingsgrondslagen van de overige effecten opgenomen onder de financiële vaste activa
zijn gelijk aan de waarderingsgrondslagen voor de effecten onder de vlottende activa. Daarom
wordt hiervoor verwezen naar de paragraaf Effecten.
Overige vorderingen
De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen
en overige vorderingen. Deze vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde.
Vervolgens worden deze leningen gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er bij
de verstrekking van leningen sprake is van disagio of agio, wordt dit gedurende de looptijd ten
gunste respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht als onderdeel van de effectieve rente.
Ook transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering en als onderdeel van de
effectieve rente ten laste van het resultaat gebracht. Bijzondere waardeverminderingen worden
in mindering gebracht op de staat van baten en lasten.
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Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de
tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste
verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Effecten
De ter beurze genoteerde effecten worden gewaardeerd tegen de reële waarde. De gerealiseerde
en niet-gerealiseerde waardeveranderingen van de ter beurze genoteerde effecten worden in de
staat van baten en lasten verantwoord.
De niet ter beurze genoteerde effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs danwel
lagere marktwaarde waarbij is uitgegaan van de individuele effecten.
Waardevermeerderingen van op actuele waarde gewaardeerde effecten worden onmiddellijk in
de staat van baten en lasten verwerkt. Waardeverminderingen van op actuele waarde
gewaardeerde effecten worden eveneens onmiddellijk in de staat van baten en lasten verwerkt.
Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de effecten worden direct
in de staat van baten en lasten verwerkt.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de nominale waarde.
GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen
Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der
lasten. Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de
periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn
gevolgd. Dit houdt in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen
bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde
prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden
verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het
boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
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Baten van particulieren
Onder baten van particulieren wordt verstaan de algemene donaties voor de stichting.

Lasten algemeen
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.

Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn
toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de
verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden
verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt
rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

31-12-2021

31-12-2020

€

€

1. Financiële vaste activa
Overige effecten
Overige vorderingen

250.004
23.750

250.004
7.000

273.754

257.004

250.004

250.004

23.750

7.000

Overige effecten
Participatie Batavorum Capital Participatie III B.V.
Overige vorderingen
Leningen

Betreffen diverse leningen ter ondersteuning van individuen. Er wordt geen rente berekend over
de leningen.

VLOTTENDE ACTIVA
2. Vorderingen
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
Overlopende activa

575
1.568

470
-

2.143

470

575

470

1.568

-

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
Dividendbelasting
Overlopende activa
Vooruitbetaalde boodschappenkaarten
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31-12-2021

31-12-2020

€

€

3. Effecten
Beleggingsportefeuille ING Bank

653.666

567.388

133.118
12

191.420
12

133.130

191.432

4. Liquide middelen
Rabobank
ING Bank N.V.
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PASSIVA
5. Eigen vermogen
2021

2020

€

€

Overige reserves
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming boekjaar

585.878
258.582

430.568
155.310

Stand per 31 december

844.460

585.878

31-12-2021

31-12-2020

€

€

6. Langlopende schulden
Lening o/g

200.000

400.000

2021

2020

€

€

Lening o/g
Stand per 1 januari
Aflossing
Langlopend deel per 31 december

400.000
-200.000

600.000
-200.000

200.000

400.000

Deze lening ad € 1.000.000 is verstrekt op 10 oktober 2018. De looptijd bedraagt vijf jaar.
Aflossingen zijn niet verplicht, doch te allen tijde toegestaan. Er is geen rente overeengekomen
en er zijn geen zekerheden verstrekt.
Schuldeiser heeft door middel van een lijfrenteschenkingsakte te kennen gegeven vijf jaarlijkse
termijnen van € 200.000 te schenken aan Stichting Zevenwouden. De schenking vindt plaats
door middel van kwijtschelding van genoemd bedrag op de lening. De verplichting tot betaling
van de termijnen eindigt zodra de schenker overlijdt. De schenking wordt voorts gedaan onder
de ontbindende voorwaarde dat Stichting Zevenwouden op enig moment gedurende de looptijd
van de lijfrente niet (meer) wordt aangemerkt als Algemeen nut beogende instelling (ANBI).
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31-12-2021

31-12-2020

€

€

13.087
5.146

29.403
1.013

18.233

30.416

13.087

29.403

1.000
34
4.112

1.000
13
-

5.146

1.013

7. Kortlopende schulden
Overige schulden
Overlopende passiva

Overige schulden
Verplichtingen uit hoofde van toegekende donaties en giften
Overlopende passiva
Accountantskosten
Rente- en bankkosten
Nog te besteden bijdrage Provincie Limburg
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

8. Baten van particulieren
Donaties en giften

Realisatie
2021

Realisatie
2020

€

€

200.000

200.550

33.870
-7.819

68.507
-

26.051

68.507

9. Besteed aan doelstellingen
Donaties en giften
Vrijval

Van vrijval is sprake als projecten waar eerder gelden aan zijn toegekend geen doorgang
vinden, dan wel de uitgaven minder zijn dan het eerder toegekende bedrag.
10. Overige lasten
Algemene lasten

5.091

6.354

968
48
3.638
322
115

726
48
4.893
240
447

5.091

6.354

699

1.594

89.321
-296

28.169
-142

89.724

29.621

699

1.594

89.321

28.169

-296

-142

Algemene lasten
Accountantslasten
Kamer van Koophandel
Beheerkosten beleggingsportefeuille
Representatiekosten
Kantoorkosten

11. Financiële baten en lasten
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van
effecten
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa
behoren en van effecten
Rentelasten en soortgelijke lasten

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van
effecten
Dividend uit effecten
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa
behoren en van effecten
Koersresultaten effecten
Rentelasten en soortgelijke lasten
Bankkosten
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Siebengewald, 6 oktober 2022

O.M.M. Huizinga

W.A. Jans

P.W.F. Roelofs

E.B.C. Jans - Custers
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