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Stichting Feest van Herkenning
Jaarrekening 2022

De Stichting  Feest van Herkenning is een rechtspersoon en is ingeschreven onder nummer 61321419 bij de Kamer van 
Koophandel.
De stichting is opgericht op 26 augustus 2014 met als doel het organiseren van reminiscentieactiviteiten voor dementerende 
ouderen, het opleiden van zorgmedewerkers op dit gebied en het bevorderen van het welzijn van ouderen in de algemene zin.

De stichting is gevestigd aan Markt 7 4351 AG Veere.

www.feestvanherkeninning.info
06-40509772
secretariaat@feestvanherkeninng.info

Waarderingsgrondslagen
De vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met afschrijvingen. De afschrijving wordt berekend als een 
vast percentage van de verkrijgingsprijs. De overige activa en passiva zijn opgenomen tegen de nominale waarde.

Grondslag van de resultaatbepaling
Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de netto omzet en de kosten hiervan over het verslagjaar.De baten zijn verantwoord 
in het boekjaar, waarin zij zijn verwezenlijkt, kosten en verliezen in het boekjaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Niet uit de balans blijkende bezittingen
De stichting is eigendom van een aantal muziekinstrumenten en geluidsboxen met een aanschafwaarde van
€ 3.260,00. Deze staan niet op de balans.
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31 december 2022 31 december 2021

VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen 44.923,54€              39.266,91€              
Debiteuren 5.265,00€                7.298,74€                

ACTIVA 50.188,54€              46.565,65€              

EIGEN VERMOGEN
Reserves 43.888,22€              43.888,22€              
Exploitatieresultaat 4.303,94€                -€                        

48.192,16€              43.888,22€              

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren en overlopende kosten 1.996,38€                2.677,43€                

PASSIVA 50.188,54€              46.565,65€              

Balans per einde van het jaar
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Liquide middelen 
Kas -€              
Bank rekening-courant 9.923,54€       
Bank bedrijfsspaarrekening 35.000,00€     
Liquide middelen per 31 december 44.923,54€     

Debiteuren en vooruitontvangen bedragen
- Te ontvangen bedragen bijeenkomsten 5.265,00€       
- Te ontvangen subsidies -€              
- Te ontvangen rente -€              

5.265,00€       

Reserves
1 januari Bij: Af: 31 december

Algemene reserve 34.913,22€     -€              -€              34.913,22€     
Contuïteitsreserve 8.975,00€       -€              8.975,00€       

43.888,22€     -€              -€              43.888,22€     

Crediteuren en overlopende kosten
- declaraties vrijwilligers over 2022 61,38€           
- vooruitontvangen bijdrage bijeenkomsten 1.935,00€       

1.996,38€       

Toelichting op de balans

De stichting kent eind 2022 een algemene reserve voor het opvangen van exploitatieresultaten en een 
continuïteitetsreserve. Deze laatste reserve is ter grootte van het verwacht exploitatietekort voor 2022.
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Begroting 2022
Baten
Betaalde bijeenkomsten 22.047,50€            18.000,00€            
Donaties 1.850,00€               2.300,00€               
Subsidies -€                         
Subsidies -€                         

1.850,00€               
Baten rente
Rente spaarrekening -€                         
Totale baten 23.897,50€            20.300,00€            

Lasten   
Lasten organisatie/bestuur
Vrijwilligersvergoeding 723,39€                  
Reiskosten -€                         
Opleiding en scholing -€                         
Administratiekosten 374,90€                  
Vrijwilligersmanagement -€                         
COVID-19 maatregelen -€                         
Vergaderkosten -€                         

1.098,29€               2.340,00€               
Promotie
Attenties instellingen -€                         
Publicaties -€                         
Zeeuws Weerzien -€                         

-€                         500,00€                  
Feest van Herkenning
Vergoedingen coördinatoren 3.298,20€               
Regiobijeenkomsten 89,60€                     
Vrijwilligersvergoedingen 11.813,70€            
Reiskosten -€                         
Koffers en hulpmiddelen 407,68€                  

15.609,18€            20.665,00€            
Feest van Muziek
Projectkosten en coördinatie -€                         
Regiobijeenkomsten
Vrijwilligersvergoedingen -€                         
Reiskosten -€                         
Koffers en hulpmiddelen -€                         

-€                         -€                         

Projecten
10-jaarig bestaan 2.886,09€               

-€                         
2.886,09€               -€                         

Totale lasten 19.593,56€            23.505,00€            
Baten minus lasten 4.303,94€               -3.205,00€             
Correctie reserves
Post onvoorzien 595,00€                  
Exploitatieresulaat 4.303,94€               -3.800,00€             

Exploitatierekening 2022
Jaarcijfers 2022
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Jaarcijfers 2021

11.987,50€               

1.015,00€                  

3,74€                          
13.006,24€               

1.288,91€                  

-€                            

6.759,45€                  

3.060,84€                  

-€                            

11.109,20€               
1.897,04€                  

1.897,04€                  

Exploitatierekening 2022
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Baten
Betaalde  bijeenkomsten

Donaties

Lasten bestuur/organisatie

Feest van Herkenning/Feest van Muziek

Voor de overige vrijwilligers is het op uurbasis € 5,00.

Verder verstrekken wij ook een bijdrage in de reiskosten van € 0,21 per met de auto gereden kilometers.

Toelichting op de exploitatie

In 2022 zijn 511 bijeenkomsten gehouden.; FvH 335 keer en FvM 176 keer.

We ontvingen dit jaar en danatie van Dow Benelux B.V. ter bekostiging van de viering van ons 10-jarig 
bestaan.

Onze inzet is om de lasten van overhead zo laag mogelijk te houden. We verantwoorden hier de kosten 
banken en de vrijwilligersvergoeding van de penningmeester.

De stichting is een organisatie die werkt met alleen vrijwilligers. Dat geldt voor begeleiders van de 
bijeenkomsten, de coördinatoren en bestuur.
Daar zijn we allen trots op. Voor hun inzet verstrekt de stichting een vrijwilligersvergoeding. Dat is voor de 
bijeenkomsten € 11,00 per bijeenkomst. 
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De jaarrekening is vastgesteld door het bestuur van de Stichting op 

Rob Bakker, voorzitter

Sylvia Marrett van Dam, secretaris

Jos Schlicher, penningmeester

Ina Magermans-Weemaes, algemeen lid

Adrie Rozendaal, algemeen lid

Verantwoording


