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1. Woord vooraf door de voorzitter
Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld verleent financiële ondersteuning aan projecten en
activiteiten die het leven van de bewoners van Maasveld aangenamer maken. Om deze wensen te
realiseren werft het Steunfonds financiële middelen en fondsen die door gulle gevers beschikbaar
worden gesteld. Met deze financiële middelen en fondsen worden bijzondere activiteiten en projecten
ten behoeve van individuele bewoners of groepen bewoners van Maasveld gerealiseerd. Projecten die
trouwens ook openstaan voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking in de
omgeving van Maasveld. Het gaat hier om de extra’s die het leven van de bewoners kunnen inkleuren
en die niet via de reguliere financieringsstroom geboden kunnen worden. Om dingen die voor onze
doelgroep het verschil maken! Bijvoorbeeld extra speel- of beweegtoestellen, het inrichten van een
snoezelruimte, een nieuw zwembad ter realisering van De Droom van Daniëlle, om aangepaste
sportactiviteiten of om een middagje naar de stad of het bos.
Terugkijkend op het jaar 2020 moet ik constateren: het was een bijzonder jaar.
Op de allereerste plaats was daar de uitbraak van de corona-pandemie. Als gevolg hiervan moesten
vergaande maatregelen genomen worden om de gezondheid en veiligheid van de bewoners,
medewerkers en bezoekers van Maasveld te beschermen. In het verlengde daarvan kon de officiële
heropening van Maasveld in 2020 geen doorgang vinden en moesten ook diverse activiteiten van het
Steunfonds worden afgezegd. De vele sponsors die de afgelopen jaren de Droom van Daniëlle hebben
gerealiseerd, konden wij daardoor helaas niet op een passende wijze bedanken. Tot slot moesten wij
de opstart van nieuwe projecten tot nader order uitstellen.
Toch hebben we niet stilgezeten. We hebben het afgelopen jaar met alle collega steunfondsen van
Koraal Groep overlegd over doel en aanpak, we hebben ons beleidsplan verder uitgewerkt, nieuwe
financieringsvormen voor onze activiteiten bedacht, en rond de kerst hebben we, als hart onder de
riem voor al het coronaleed, een paar honderd bewoners en medewerkers van Maasveld verrast met
fraaie bloemstukken.
Op deze plaats hoort een woord van dank aan Wim Swaak, voormalig directeur van Maasveld. Wij zijn
Wim bijzonder erkentelijk voor de enthousiasmerende samenwerking in de afgelopen jaren. Wij
wensen hem en zijn team veel succes in de toekomst. In september 2020 is Roel Kramer aangetreden
als nieuwe directeur van Maasveld. Al spoedig na diens start hebben wij als bestuur van de
Steunstichting kennis met hem gemaakt en in de bestuursvergadering van november 2020 hebben wij
inhoudelijk met Roel overlegd over de toekomstige rol en betekenis van het Steunfonds voor
Maasveld. Vervolgoverleg zal plaatsvinden zodra de omstandigheden dit toelaten.
Wij hopen dat we de coronacrisis met zijn allen snel kunnen bedwingen en binnenkort weer met veel
enthousiasme aan de slag kunnen gaan met onze steunactiviteiten voor de bewoners van Maasveld.
Wilt u meer weten over Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld? Of wilt u bijdragen aan
activiteiten en projecten van het Steunfonds? Neem dan contact met ons op, of ga naar
www.maasveld.org.

Luud Mesters,
Voorzitter.
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2. Verslag van het bestuur
2.1. Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld
De Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld drijft geen onderneming in de zin van de Wet op de
Vennootschapsbelasting 1969 en is daardoor niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.
Bij beschikking van de belastingdienst is de Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld erkend als
een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat houdt onder andere in dat giften en donaties
aftrekbaar kunnen zijn van de belastingen.

2.2. Bestuur
Onderstaande bestuursleden zijn aan te merken als vrijwilliger en ontvangen geen vergoeding voor
hun activiteiten anders dan een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte kosten:
 L.C.G. Mesters, voorzitter
 K.J.M. Jacobi, secretaris
 R.A.G. Bastings, penningmeester
 Th. Peereboom, bestuurslid
 H.J.A. Visser, bestuurslid.
Sinds april 2017 wordt het bestuur van het Steunfonds ondersteund door Degens Accountants en
Belasting Adviseurs in de persoon van de heer drs. J.M.H. Degens RA.
In het verslagjaar hebben geen bestuursmutaties plaatsgevonden.

2.3. Bestuursvergaderingen
Het bestuur van het Steunfonds vergadert met uitzondering van de zomermaanden normaal
gesproken maandelijks. In 2020 vonden door de bijzondere omstandigheden slechts vier
vergaderingen plaats. Het aanwezigheidspercentage van de bestuursleden bedraagt 90%. Voor elke
vergadering wordt door de secretaris een agenda opgesteld en er wordt een verslag en een
actiepuntenlijst opgesteld. Besluiten van het Steunfonds worden genomen tijdens de vergaderingen
van het bestuur en vastgelegd in het verslag.

2.4. Overleg met de directie van Maasveld
In het eerste halfjaar van 2020 fungeerde interim-directeur Wim Swaak als ons aanspreekpunt. In
september 2020 hebben we kennis gemaakt met de nieuwe directeur van Maasveld, Roel Kramer. Roel
heeft daarna twee bestuursvergaderingen van het Steunfonds bijgewoond. Daarnaast hebben de
voorzitter en de secretaris van het Steunfonds ook bilateraal overleg gevoerd met Roel Kramer.

2.5. Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)
Het Steunfonds is in november 2016 door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) erkend als goed
doel. In april 2020 is deze erkenning opnieuw bevestigd. In 2020 zijn er (net als voorafgaande jaren)
geen klachten over het Steunfonds ingediend bij het CBF.

2.6. Activiteiten in het jaar 2020
Het jaar 2020 was als gevolg van het uitbreken van de corona-pandemie een heel bijzonder jaar.
Lopende projecten uit 2019 konden weliswaar nog worden afgerond, maar het opstarten van nieuwe
activiteiten werd sterk belemmerd door de gevolgen van de corona-pandemie.
Zoals gezegd kon in 2020 de officiële heropening van Maasveld als gevolg van de corona-pandemie
geen doorgang vinden. In het verlengde hiervan heeft de Steunstichting helaas moeten besluiten om
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de productie van de Droom van Daniëlle Dankjewel - videoclip (die zou worden vertoond tijdens de
officiële opening) niet te laten plaatsvinden.
In het voorjaar van 2020 heeft het bestuur van het Steunfonds deelgenomen aan een, door Koraal
Groep georganiseerd Steunfondsenoverleg. In dit overleg werd uitvoerig van mening gewisseld over
de aanpak, toekomst en positie van de diverse steunfondsen. In aansluiting op het overleg is door de
gezamenlijke steunfondsen een brief aan de Raad van Bestuur van Koraal Groep gericht waarin werd
gewezen op het belang van het innemen van een meer proactieve rol door de Raad van Bestuur als
het gaat om fondsenwerving. Tot op heden is hierop nog geen reactie van Koraal Groep ontvangen.
In juni werden de jaarstukken over 2019 vastgesteld en werd formeel vastgesteld dat het
integriteitsbeleid van het Steunfonds in het verslagjaar adequaat is nageleefd.
Eind 2020 werd het beleidsplan 2020/2021 bijgesteld en vastgesteld. In het beleidsplan zijn de
volgende activiteiten opgenomen:
 het leveren van een bijdrage aan de instandhouding van grootschalige activiteiten voor bewoners
van Maasveld (zoals onder andere kermis, carnaval en het boerderijfeest);
 het leveren van een bijdrage aan specifiek vervoer van bewoners naar externe activiteiten zoals
concerten, markten en recreatieve en/of sportieve activiteiten buitenhuis;
 het leveren van financiële bijdragen aan activiteiten op voorspraak van individuele woongroepen
(bedrag van maximaal € 5.000 per activiteit);
 het faciliteren van een wensboom voor bewoners.
Rond de kerst werden door het Steunfonds, als blijk van waardering voor hun extra inzet tijdens de
corona-pandemie, 250 bloemstukken geschonken aan de medewerkers die werkzaam zijn binnen de
diverse leefgroepen. Verder heeft het Steunfonds, als hart onder de riem voor het coronaleed,
bloemstukken geschonken aan alle leefgroepen van Maasveld.
Ten slotte heeft het bestuur van het Steunfonds het voornemen uitgesproken om nieuwe
financieringsvormen te gaan onderzoeken. Tot op heden is het zo dat subsidieaanvragen van
medewerkers of familieleden worden beoordeeld en gehonoreerd door het (bestuur van het)
Steunfonds. Het Steunfonds wil nagaan of het mogelijk is om subsidieaanvragen te laten financieren
via een nader uit te werken vorm van internetfunding. Op de website van het Steunfonds wordt het
doel van een actie gepubliceerd en worden de begunstigden voorgesteld. En er wordt informatie
gegeven over het prijskaartje. Vervolgens zullen gulle gevers benaderd worden. Via de website kan
vervolgens het verloop van de actie gevolgd worden. Een werkgroep bestaande uit medewerkers van
Maasveld en bestuursleden van het Steunfonds, zal dit idee in 2021 nader uitwerken.

2.7. Balans van het Steunfonds
Het verloop van de balans van het Steunfonds ziet er vanaf 2014 (het jaar van oprichting) als volgt uit:
ACTIVA
Bankrekening 456
Bankrekening 447
Kas
TOTAAL ACTIVA

2014
170.435
170.435

2015
184.990
1.395
1.084
187.469

2016
126.224
1.054
127.279

2017
99.105
9.255
108.359

2018
99.257
12.683
111.940

2019
99.267
19.673
118.940

2020
99.277
14.623
113.900

PASSIVA
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
TOTAAL PASSIVA

2014
170.435
170.435

2015
187.469
187.469

2016
125.273
2.006
127.279

2017
107.262
1.097
108.359

2018
110.843
1.097
111.940

2019
118.940
118.940

2020
113.900
113.900
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2.8. Inkomsten en uitgaven van het Steunfonds
De staat van inkomsten en uitgaven van het Steunfonds vanaf 2014 (het jaar van oprichting) ziet er als
volgt uit:
INKOMSTEN
Legaten en giften
DDVD - Algemene middelen
DDVD - Zweit veur Leid
DDVD - Blikvenger SNS Bank
Tender 1
Tender 3
Beleeftuin
Ontvangen Bankrente
Overig
TOTAAL INKOMSTEN

2014
169.859
3.750
173.609

2015
9.073
2.584
19.350
7.800
685
4.831
44.324

2016
5.802
16.253
401
400
804
23.660

2017
33.025
3.048
315
36.388

2018
25.637
7.112
22
32.771

2019
7.518
10
7.528

2020
1.520
10
1.530

UITGAVEN
Kerstbloemen - actie 2020
DDVD - Algemene middelen
DDVD - Zweit veur Leid
DDVD - Blikvenger SNS Bank
Tender 1
Tender 3
Beleeftuin
Equipe Mont Ventoux
Hand in Hand Ping Ping
Snoezelruimte Coralenhof
Draaimolen Boerderij
Bankkosten
Algemene kosten
Belastingen
TOTAAL UITGAVEN

2014
400
137
7.596
8.133

2015
2.193
17.179
2.191
600
3.289
275
1.561
27.288

2016
51.044
18.333
401
4.213
7.800
1.950
25
355
1.229
146
360
85.856

2017
32.486
3.048
154
18.710
54.398

2018
20.388
7.112
155
1.535
29.190

2019
155
-724
-569

2020
5.125
1.444
6.569

165.476

17.036

-62.196

-18.010

3.581

8.097

-5.040

RESULTAAT
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3. Vaststelling van het jaarverslag
Het jaarverslag 2020 van de Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld is door het bestuur van de
stichting vastgesteld in haar vergadering van 28 juni 2021 te Maastricht.
Namens het bestuur,

L.C.G. Mesters, voorzitter

R.A.G. Bastings, penningmeester.
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4. Accountantsrapport
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Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld
het bestuur
Maasvelderweg 1
6229 XT MAASTRICHT

Referentie:
Betreft: jaarrekening 2020

Heerlen,

Geachte directie,
Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw
onderneming.
De balans per 31 december 2020, de winst- en verliesrekening over 2020 en de toelichting, welke tezamen de
jaarrekening 2020 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant
De jaarrekening van Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld te Maastricht is door ons samengesteld op
basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winsten verliesrekening over 2020 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 in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële
verslaggeving. 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 Steunfonds Vrienden van Maasveld.
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.

Ëp
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 dan ook ervan 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.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij
gaarne bereid.
Hoogachtend,
Degens Accountants

Drs. J.M.H. Degens RA
Registeraccountant
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Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld te Maastricht
1.2 Algemeen
Oprichting
Blijkens de akte d.d. 7 maart 2013 werd de Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld per genoemde datum
opgericht.
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 14089676.
Doelstelling
De doelstelling van Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld wordt in artikel van de statuten als volgt
omschreven:
Het verwerven en beheren van geldmiddelen ter financiering van activiteiten en projecten binnen de stichting
Stichting Maasveld, gevestigd te Maastricht, alsmede ten behoeve van individuele cliënten of groepen van
cliënten van voormelde stichting.
Bestuur
De directie wordt gevoerd door:
- L.C.G. Mesters
- K.J.M. Jacobi
- R.A.G. Bastings
- Th. Peereboom & H.J.A. Visser

1.3 Resultaatvergelijking
Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is
gebaseerd op de winst- en verliesrekening.
2020
€

2019
%

€

%

1.520
5.125
-3.605

100,0%
337,2%
-237,2%

7.518
7.518

100,0%
0,0%
100,0%

Algemene kosten
Som der kosten

1.289
1.289

84,8%
84,8%

-724
-724

-9,6%
-9,6%

Bedrijfsresultaat

-4.894

-322,0%

8.242

109,6%

10
-156
-146

0,7%
-10,3%
-9,6%

10
-155
-145

0,1%
-2,1%
-2,0%

-5.040

-331,6%

8.097

107,6%

Ontvangen donaties
Bestedingen aan projecten
Nog te besteden

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten
Resultaat
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Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld te Maastricht
1.3 Resultaatvergelijking
Het resultaat 2020 is ten opzichte van 2019 gedaald met € 13.137. De ontwikkeling van het resultaat 2020 ten
opzichte van 2019 kan als volgt worden weergegeven:
€

€

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:
Daling van:
Ontvangen donaties

5.998

Stijging van:
Inkoopwaarde van de omzet
Algemene kosten
Rentelasten en soortgelijke kosten

5.125
2.013
1

Daling resultaat

13.137
13.137

Ëp
Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld te Maastricht
1.4 Meerjarenoverzicht
Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is
gebaseerd op de winst- en verliesrekening.
2020
€

2019
€

2018
€

1.520
5.125
-3.605

7.518
7.518

32.749
27.500
5.249

Algemene kosten
Som der kosten

1.289
1.289

-724
-724

1.535
1.535

Bedrijfsresultaat

-4.894

8.242

3.714

10
-156
-146

10
-155
-145

22
-155
-133

-5.040

8.097

3.581

Ontvangen donaties
Bestedingen aan projecten
Nog te besteden

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten
Resultaat
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Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld te Maastricht
1.5 Financiële positie
Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is
gebaseerd op de gegevens uit de balans.
31 december 2020
€
€

31 december 2019
€
€

Op korte termijn beschikbaar:
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Werkkapitaal

113.900

118.940
113.900

118.940

113.900

118.940

113.900

118.940

113.900
113.900

118.940
118.940

Vastgelegd op lange termijn:
Gefinancierd met op lange termijn
beschikbare middelen

Deze financiering vond plaats met:
Eigen vermogen

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2020 ten opzichte van 31 december 2019 gedaald
met € 5.040.
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2. JAARREKENING
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Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld te Maastricht
2.1 Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)
31 december 2020
€
€

ACTIVA

31 december 2019
€
€

Vlottende activa
Liquide middelen

113.900

118.940

Totaal activazijde

113.900

118.940

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d.

Maastricht,
Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld

L.C.G. Mesters

K.J.M. Jacobi

R.A.G. Bastings

Th. Peereboom & H.J.A. Visser
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2.1 Balans per 31 december 2020
(Na resultaatbestemming)
31 december 2020
€
€

PASSIVA
Eigen vermogen
Bestemmingsreserves
Overige reserves

4.087
109.813

Totaal passivazijde

31 december 2019
€
€

2.567
116.373
113.900

118.940

113.900

118.940

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d.

Maastricht,
Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld

L.C.G. Mesters

K.J.M. Jacobi

R.A.G. Bastings

Th. Peereboom & H.J.A. Visser
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2.2 Winst- en verliesrekening over 2020
2020
€

2019
€

€

1.520
5.125
-3.605

Ontvangen donaties
Bestedingen aan projecten
Nog te besteden
1.289

Algemene kosten
Som der kosten
Bedrijfsresultaat
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten
Som der financiële baten en lasten

€

-724
1.289

-724

-4.894

8.242

10
-156

Resultaat

7.518
7.518

10
-155
-146

-145

-5.040

8.097

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d.

Maastricht,
Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld

L.C.G. Mesters

K.J.M. Jacobi

R.A.G. Bastings

Th. Peereboom & H.J.A. Visser
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2.3 Kasstroomoverzicht over 2020
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2020
€
Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Verandering in werkkapitaal:
Kortlopende schulden (excl. schulden aan
kredietinstellingen)

€

€

-4.894

-

8.242

-1.097
-4.894

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

2019
€

10
-156

-1.097
7.145
10
-155

Kasstroom uit operationele activiteiten

-146
-5.040

-145
7.000

Mutatie geldmiddelen

-5.040

7.000

118.940
-5.040
113.900

111.940
7.000
118.940

Toelichting op de geldmiddelen
Stand per 1 januari
Mutatie geldmiddelen
Stand per 31 december

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d.
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2.4 Toelichting op de jaarrekening
ALGEMENE TOELICHTING
Activiteiten
De activiteiten van Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld, statutair gevestigd te Maastricht, bestaan
voornamelijk uit:
- Het verwerven en beheren van geldmiddelen ter financiering van activiteiten en projecten binnen de stichting
Stichting Maasveld, gevestigd te Maastricht, alsmede ten behoeve van individuele cliënten of groepen van
cliënten van voormelde stichting.
De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Maasvelderweg 1 te Maastricht.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld, statutair gevestigd te Maastricht is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 14089676.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen
zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen op
geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit
financieringsactiviteiten.
De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit
investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden. De geldmiddelen die in de verworven
groepsmaatschappij aanwezig zijn, zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht.
Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn
niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De waarde van de gerelateerde activa en leaseverplichting zijn in de
toelichting van balansposten verantwoord.
De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte dat
betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat
betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

ALGEMENE GRONDSLAGEN
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor
jaarverslaggeving.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen
verkrijgingsprijs.

de
de
de
de

Ëp
Stichting Steunfonds Vrienden van Maasveld te Maastricht
2.4 Toelichting op de jaarrekening
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de
desbetreffende paragrafen.
Vreemde valuta
Functionele valuta
De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische
omgeving waarin de onderneming haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta). De
jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta.

Transacties, vorderingen en schulden
Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn in de jaarrekening verwerkt tegen de koers op
transactiedatum.
Monetaire activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend in de functionele valuta tegen de koers per
balansdatum. De uit de afwikkeling en omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten
laste van de winst- en verliesrekening.
Niet-monetaire activa die volgens de verkrijgingsprijs worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden
omgerekend tegen de wisselkoers op de transactiedatum.
Niet-monetaire activa die volgens de actuele waarde worden gewaardeerd in een vreemde valuta worden
omgerekend tegen de wisselkoers op het moment waarop de actuele waarde werd bepaald.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s 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.

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen
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.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde
waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende activa
opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als afdekkingsinstrument.
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2.4 Toelichting op de jaarrekening
Opbrengstverantwoording
Algemeen
Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit
hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven
belastingen.
Verkoop van goederen
Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met
betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.
Verlenen van diensten
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties,
gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Bijzondere posten
Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de
normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart
toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

Overheidssubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort
zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het
desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.

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.
Koersverschillen
Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling of omrekening van monetaire posten worden in de winst- en
verliesrekening verwerkt in de periode dat zij zich voordoen, tenzij hedge-accounting wordt toegepast.
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2.5 Toelichting op de balans
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2020
€
Liquide middelen
Rek.crt. Rabo 456
Rek.crt. Rabo 447

99.277
14.623
113.900

31-12-2019
€
99.267
19.673
118.940
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2.5 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
2020
€
Bestemmingsreserves
Stand per 1 januari
Donaties bestemmingsreserve
Stand per 31 december

2.567
1.520
4.087

2019
€
2.567
2.567

De stand ulitmo 2020 heeft uitsluitend betrekking op het project "De Droom van Daniëlle". De overige projecten
waren in 2017 beëindigd. Deze gelden zijn toen toebedeeld naar de overige reserves.

2020
€
Overige reserves
Stand per 1 januari
Uit voorstel resultaatbestemming
Stand per 31 december

116.373
-6.560
109.813

2019
€
108.276
8.097
116.373
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2.6 Toelichting op de winst- en verliesrekening
2020
€

2019
€

Ontvangen donaties
Ontvangen donaties Droom van Daniële

1.520

7.518

Bestedingen aan projecten
Kerstbloemen-actie 2020

5.125

-

1.289
1.289

373
-1.097
-724

10

10

156

155

Algemene kosten
Diverse kosten
Afboeking omzetbelasting oude jaren

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentebate rekening courant banken

Rentelasten en soortgelijke kosten
Bankkosten en provisie

