
STICHTING SAMEN SPELEN

TOELICHTING 
ALGEMEEN
De Stichting Samen Spelen is opgericht bij akte de dato 7 augustus 1997. Zij heeft haar statutaire zetel in   
Akersloot. De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
Het doel van de Stichting is het geven van vermaak en ontspanning aan zieke, lichamelijk en geestelijk 
gehandicapte kinderen, alsmede het financieel en anders ondersteunen van verenigingen en stichtingen 
met gelijkluidende doelstelling.

TOELICHTING 
ALGEMEEN

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIELE VERSLAGGEVING
Algemene waarderingsgrondslagen
De jaarrekening 2021 is opgesteld conform de Richtlijn C1 en de Richtlijn voor de 
Jaarverslageving 650 "Fondsenwervende Instellingen"

De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva evenals voor de waardering van de 
baten en lasten is de verkrijgingsprijs. 

Activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde. De baten en lasten worden toegerekend 
aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.

TOELICHTING OP DE BALANS  
in euro's

31-dec-21 31-dec-20
Inventaris:
Boekwaarde 31december vorig boekjaar 148 280
aanschaffingen 119 31
afschrijving -82 -163
Boekwaarde 31december dit boekjaar 185 148

Vlottende activa 31-dec-21 31-dec-20
voorraden geschenken 578 187
vooruitbetaalde kosten en te ontvangen rente 651 309
effecten 21613 0

22842 496

De effecten zijn gewaardeerd tegen beurswaarde per 31 december 2021.

Reserves en Fondsen
31-dec-21 31-dec-20

Reserves:
De reserves zijn onder te verdelen in
bestemmingsreserve voor uit te voeren spellen 34063 33182
bestemmingsreserve voor te geven financiele steun 3107 3786
bestemmingsreserve financiering activa 763 335
continuiteitsreserve 11540 10953
reserve veranging activa 1752 1458
overige reserves 45 45

Bestemmingsfonds: 0 0
51270 49759

Kortlopende schulden
dit betreffen hoofdzakelijk te betalen onkostenvergoedingen aan vrijwilligers 



TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN  
Kostentoerekening

De volgende reclassificering van kosten wordt toegepast:

telefoon/internet/PR 50% besteed a/d doelst
telefoon/internet/PR 25% kosten werving baten
telefoon/internet/PR 25% kosten beheer en adm.
huisvestingskosten 50% besteed a/d doelst
huisvestingskosten 50% kosten beheer en adm.
administratiekosten 33,33% kosten beheer en administratie
administratiekosten 33,33% besteed a/d doelstelling
administratiekosten 33,33% kosten werving baten

Baten uit acties van derden:
Vriendenloterij 2021
In 2007 heeft de Stichting meegedaan met een belactie voor de Vriendenloterij
wat toen 77 deelnemers heeft opgeleverd die maandelijks een lot kopen, waarvan
50% ten goede komt aan de Stichting. 1121

Kosten eigen fondsenwerving
Kosten    297
in % van de baten uit eigen fondsenwerving nvt

in het verslagjaar hebben geen activiteiten fondsenwerving/griezeltocht
plaats gevonden, terwijl bepaalde vaste kosten (als afschrijving) doorliepen

Onderstaande percentages worden sterk beinvloed doordat in 2021 slechts
enkele maanden activiteiten hebben plaats gevonden.

Besteed aan de doelstelling: 2021
totale kosten 1855
in % van de totale baten 43%

Beheer-en administratiekosten 2021
totale kosten 675
in % van de totale baten 15,6%

Het bestuur van de Stichting bestaat uit 3 personen, die voor hun bestuursactiviteiten 
geen bezoldiging of onkostenvergoeding ontvangen.
In het verslagjaar hebben 2 bestuursvergaderingen plaats gevonden met fysieke aanwezigheid.
Voorts heeft meerdere keren overleg online plaats gevonden.

ONDERTEKENING DOOR BESTUUR STICHTING SAMEN SPELEN
S. Schoon Voorzitter
M. Mooij Secretaris
J.Leeuwe-Cheour Lid

Akersloot dinsdag 22 maart 2022
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