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Bestuursverslag 

1 Algemeen 
Voor u ligt het bestuursverslag 2021 waarin onder meer is opgenomen de jaarrekening van de 
Stichting Vrienden van Zichron Menachem Nederland (de Stichting) over het boekjaar 2021.  

1.1 Rechtsvorm 
De Stichting Vrienden van Zichron Menachem Nederland staat ingeschreven in de Kamer van 
Koophandel Amsterdam onder nummer 34356608.  

1.2 Activiteiten 
Deze tekst is overgenomen van artikel 2 van de statuten. 

De Stichting heeft ten doel: het ondersteunen van kankerpatiëntjes en hun familieleden in de 
ruimste zin van het woord, zowel financieel, mentaal als fysiek, ongeacht religie en afkomst; en al 
hetgeen tot een en ander behoort, daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, een en 
ander in de ruimste zin van het woord. 

De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.  

1.3 ANBI 
Per 1 januari 2010 heeft de belastingdienst de Stichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI).   

2 Resultaat 
De verslagperiode is afgesloten met een positief resultaat van EUR 22.682 (2020: EUR 41.475). 
Het bestuur stelt voor het resultaat over het boekjaar toe te voegen aan de overige reserves. Het 
vorenstaande is nog niet verwerkt in de jaarrekening 2021 van de Stichting. 

3 Personeelsbestand 
Per ultimo 2021 had de Stichting geen medewerkers in dienst (2020:0).  
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4 Controleplicht 
Gezien de omvang (zie artikel 396, lid 1 van Boek 2 BW) is de Stichting niet controleplichtig om 
welke reden geen accountantscontrole heeft plaatsgevonden.  

Amsterdam, 1 augustus 2022 

Namens het Bestuur,  
Orgineel getekend door 

Borie Maarsen-Laufer, voorzitter  Ramon Groen, penningmeester 
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Balans per 31 december 2021  
(vóór resultaatbestemming) 

noot EUR EUR EUR EUR

Vlottende activa
Liquide middelen 1 180.944  158.262   

180.944  158.262     

Totaal activa 180.944  158.262     

Stichtingskapitaal 2
Overige reserves 158.262  116.787   
Onverdeeld  resultaat 22.682    41.475     

180.944  158.262     

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren -         -          
-         -             

Totaal passiva 180.944 158.262

20202021
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Staat van baten en lasten over 2021 
 

 

noot
EUR EUR EUR EUR

Baten
Donaties 3 45.829  43.577     

Totaal Baten 45.829  43.577    

Lasten
Besteed aan doelstelling 4 20.000  
Algemene kosten 5 2.880    1.872       
Bankkosten 6 267       230          

Totaal Lasten 23.147  2.102      

Resultaat vóór belastingen 22.682  41.475    

Belastingen 7 -       -         

Resultaat na belastingen 22.682 41.475

20202021
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2021 

Algemeen 
 
Conform artikel 14 van de statuten dient de Stichting na afloop van ieder boekjaar jaarstukken op te 
stellen. De wetgever stelt geen specifieke eisen aan de jaarrekening van een niet-commerciële 
stichting zoals de Stichting Vrienden van Zichron Menachem Nederland.  
 
Toegepaste standaarden 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de door het bestuur van de stichting gekozen 
grondslagen voor financiële verslaglegging. Deze worden hieronder nader toegelicht. 

 
Continuïteit 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.  

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de 
resultaatbepaling 
 
Algemeen 

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de 
resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, worden 
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De opbrengsten en kosten worden 
toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De rapporteringvaluta van de 
jaarrekening van de Stichting Vrienden van Zichron Menachem Nederland is de euro (EUR). 

Vorderingen 

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde en indien nodig onder aftrek van een 
voorziening voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele 
beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen. 

Opbrengstverantwoording 

De baten van de Stichting bestaan voornamelijk uit donaties en giften, deze worden verantwoord op 
het moment van ontvangst. 

Belastingen  

De Stichting streeft niet naar winst en is op grond van artikel 6 lid a Wet Vpb vrijgesteld van 
vennootschapsbelasting. Evenzo zijn de activiteiten van de Stichting vrijgesteld van BTW.  
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1 Liquide middelen 

De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd. 

 

  2021   2020 
  EUR   EUR 
        

ABN AMRO #         
85.000    

        
154.767 

ABN AMRO #deposito         
95.944    

          
3.495    

  180.944    
     

158.262  

 

2 Stichtingskapitaal 
 

  2021   2020 

  EUR   EUR 

        

Overige reserves 158.262   116.787 
Onverdeeld resultaat 22.682    41.475 
        

  180.944   
      

158.262 

        

Niet in de balans opgenomen verplichtingen  
 
De Stichting heeft per ultimo 2021 geen andere financiële verplichtingen anders dan de 
verplichtingen die in de balans zijn verantwoord. 



                           Stichting Vrienden van Zichron 
Menachem Nederland               

Rapport inzake de jaarrekening 2021 
 

 

   8 
 

3 Baten 
 

 

  2021   2020 
  EUR   EUR 
        

Donaties       45.829   
              

43.577  
        

     45.829    
            

43.577  

 

4 Besteed aan doelstelling 
In het boekjaar heeft de stichting EUR 20.000 overgemaakt aan Zichron Menachem Israël. 

 

5 Algemene kosten 
    2021   2020 
    EUR   EUR 
          
Diverse kosten   2.880   1.871 
          
    2.880   1.871 

 

6 Bankkosten 
 

    2021   2020 
    EUR   EUR 
          
Bankkosten    267   230 
          
    267   230 
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7 Belastingen 
 

De Stichting streeft niet naar winst en is op grond van artikel 6 lid a Wet Vpb vrijgesteld van 
vennootschapsbelasting.  



                           Stichting Vrienden van Zichron 
Menachem Nederland               

Rapport inzake de jaarrekening 2021 
 

 

   10 
 

Overige gegevens 

Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming 
De jaarstukken worden door het Bestuur van de Stichting vastgesteld.  

Er zijn geen specifieke statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming. Het Bestuur van de 
Stichting heeft derhalve in 2022 besloten het resultaat over het boekjaar 2021 toe te voegen aan de 
Overige Reserves.  

De statuten bepalen in artikel 18 lid 4 dat indien de Stichting op enig moment ontbonden wordt, een 
eventueel batig saldo door het Bestuur van de Stichting zoveel mogelijk zal worden besteed 
overeenkomstig het doel van de Stichting. 

Gebeurtenissen na balansdatum 
 

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die een ander of beter beeld zouden geven van de 
financiële positie van de Stichting per ultimo 2021 en derhalve voor toelichting in aanmerking 
komen.   
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