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Bestuursverslag 

In dit jaar is het bestuur acht keer bijeengekomen in volledige bezetting. Er 
zijn intensieve gesprekken gevoerd met Vereniging van Weldadigheid 
betreffende het pand op de Bloemgracht te Zaandam en met verschillende 
afvaardigingen van Gemeente Zaanstad.  
 
In januari, februari en maart hebben we gesproken met potentiële 
zorgaanbieders en andere instanties. Tevens zorgden we dat onze digitale 
bestuursomgeving goed werd ingericht.  
 
Vanaf april vragen we aan (ouders van) bewoners een maandelijkse bijdrage 
van 50 euro. In deze maand bezochten de bestuursleden de 
informatiebijeenkomst van Per Saldo.  
 
In mei organiseerden we de eerste kennismakingsbijeenkomst voor 6 bewoners 
en hun ouders. Deze vond online plaats.  
 
In juni hebben we ons plan gepresenteerd op de locatie zelf, waarbij twee 
toekomstige bewoners de lunch verzorgden. Tante Tee verzorgde de catering.  
 
Na de zomer heeft Gemeente Zaanstad aangegeven dat er op bovengenoemde 
locatie in het kader van stadsontwikkeling ingrijpender aanpassingen in het 
gebied moesten plaats vinden. Wederom volgden er gesprekken met de 
eigenaar (de vereniging van Weldadigheid).  
 
Ondertussen werkten we aan de website en maakten we afspraken over het 
benaderen van nieuwe potentiële bewoners.  
 
In november werd er door 3 bewoners gecollecteerd voor Het Gehandicapte 
Kind. De helft van de opbrengst is voor onze Stichting.  
 
Begin december wordt helaas duidelijk dat er voor ons geen mogelijkheden zijn 
op de beoogde locatie, Bloemgracht te Zaandam. Het bestuur zal in januari de 
plaatselijke woningbouwverenigingen en de gemeente opnieuw benaderen om 
te bezien welke mogelijkheden er in Zaanstad nader kunnen worden 
onderzocht.  
 
Paula Heijselaar, 
Voorzitter. 
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Financieel overzicht 

(In deze paragraaf worden bedragen afgerond) 

De Stichting Goed Wonen Zaanstreek heeft in financieel opzicht een 
voorspoedig 2021 doorgemaakt: een klein lichtpuntje tegenover de 
teleurstelling dat het pand dat we voor ogen hadden in dat jaar helaas niet 
beschikbaar kwam. 

We presenteren in dit jaarverslag de cijfers van de jaren 2018 tot en met 2021. 
Zodat een goed beeld kan worden gegeven van de financiële ontwikkeling van 
de Stichting.  

Het eigen vermogen steeg van € 3.600 naar € 5.300. De liquide middelen 
stegen van € 3.600 naar € 4.900. Die gunstige ontwikkeling was vooral te 
danken aan de ouderbijdrage die ouders maandelijks afdroegen aan de 
Stichting.  Het bestuur besloot einde 2020 om een 
bestuursaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten om risico’s bij een start van 
het wooninitiatief het hoofd te kunnen bieden. Daarmee is een bedrag gemoeid 
van jaarlijks € 175. Verder is de hosting van de website ondergebracht bij een 
landelijk opererende hoster.  De kosten liepen daardoor op van jaarlijks € 40 
naar € 100. De website werd in 2021 flink herzien en voorzien van nieuwe 
content: de kosten bedroegen in 2021 € 300.  
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Jaarrekening 

BALANSOVERZICHT 
 

 

De liquide middelen namen toe met € 1.312 (van € 3.574 naar € 4.886). Het 
resultaat was nog iets hoger: de opbrengst van de collecte voor NSGK (het 
gehandicapte kind) werd in december gerealiseerd maar keerde eerst in januari 
2022 uit. Het bedrag is als kortlopende vordering in de jaarrekening verwerkt. 
Voorts was op de factuur voor hosting van de website €84 vooruitbetaald: dat 
deel van de betaling heeft betrekking op 2022. Het resultaat bedroeg derhalve 
€ 1.715 (€ 1.312 + € 319 + € 84). Het resultaat is toegevoegd aan het eigen 
vermogen dat daarom met € 1.715 toenam (van € 3.574 naar € 5.288). 

De Stichting heeft geen vaste activa en heeft ook geen leningen. 

  

Balans
2021 2020 2019 2018

Activa
Vaste activa -                -                -                -                
Liquide middelen 4.886            3.574            3.694            2.493            
Kortlopende vorderingen 319                -                -                -                
Vooruitbetaalde kosten 84                  -                -                -                

Totaal activa 5.288            3.574            3.694            2.493            

Passiva
Kortlopende schulden -                -                -                619                
Voortuitontvangen baten -                -                -                -                
Eigen vermogen 5.288            3.574            3.694            1.874            

Totaal Passiva 5.288            3.574            3.694            2.493            
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OVERZICHT INKOMEN IN UITGEBREIDE ZIN (WINST EN VERLIES) 
 

 

De baten waren in 2021 aanzienlijk hoger dan in 2020: met de betrokken 
ouders is afgesproken dat zij maandelijks € 50 aan de Stichting bijdragen. De 
bate uit de ouderbijdrage bedroeg in 2021 € 2.350. De opbrengst van de 
collecte was iets hoger dan vorig jaar: € 344 ipv € 316.  

De kosten waren in 2021 flink hoger dan in 2020. Met de gemeente werd een 
bijeenkomst gehouden om de wensen van de Stichting en die van de gemeente 
met betrekking tot het schoolgebouw “Willibrord”. De kosten voor catering 
bedroegen € 70.  

Gelet op de mogelijke versnelling van het project indien de “Willibrord” 
beschikbaar zou komen besloot het bestuur in december 2020 om de 
bestuursaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Hiermee is een jaarlijks 
bedrag gemoeid van € 175. Hosting van de website was tot medio 2021 
ondergebracht bij een kleine lokale aanbieder. Het bestuur besloot begin 2021 

Resultaten rekening
2021 2020 2019 2018

Baten
Collecte 344           316           116           -            
Ouderbijdrage 2.350        -            -            -            
Schenking -            -            -            2.500        
Subsidie -            -            2.500        -            

Totaal baten 2.694        316           2.616        2.500        

Lasten
Scholing -            33              -            -            
Representatie 70              -            -            -            
Abonnementen 145           141           -            -            
Bank 161           155           155           7                
Juridische kosten -            -            -            619           
Verzekeringen 175           -            -            -            
Internet 103           107           36              
Website 325           -            605           -            

Totaal lasten 979           436           797           626           

Resultaat 1.715        -120          1.819        1.874        
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om een landelijke opererende hoster te contracteren en een website builder te 
gebruiken om de afhankelijkheid van een ontwikkelaar te verkleinen.  Het 
traject is inmiddels afgerond: de website draait op Wordpress en de 
ontwikkelaar heeft een bestuurslid geïnstrueerd om eenvoudige wijzigingen 
door te voeren. De kosten bedroegen in 2021 € 325; ook in 2022 worden nog 
kosten voorzien. 

OVERZICHT VAN KASSTROOM 
 

We presenteren eerst het kasstroomoverzicht volgens de directe methode. Dat 
geeft een goed beeld van de belangrijkste geldstromen bij de Stichting. Een 
kijkje op het bankboek: 

 

Kasstroom (direct)
2021 2020 2019 2018

Ontvangsten
Collecte 25              316           116           -            
Ouderbijdrage 2.350        -            -            -            
Schenking 2.500        
Subsidie -            -            2.500        -            

Totaal ontvangsten 2.375        316           2.616        2.500        

Uitgaven
Scholing -            33              -            -            
Representatie 70              -            -            -            
Abonnementen 145           141           -            -            
Bank 161           155           155           7                
Jurdische uitgaven -            -            619           -            
Verzekeringen 175           -            -            -            
Internet 187           107           36              -            
Website 325           -            605           -            

Totaal uitgaven 1.063        436           1.416        7                

Mutatie liq middelen 1.312        -120          1.201        2.493        

Liquide middelen (eindstand) 4.886        3.574        3.694        2.493        
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In 2020 was er een negatieve kasstroom, die in 2021 werd omgebogen. De 
inkomsten namen duidelijk toe dankzij de ouderbijdrage. Overigens waren de 
uitgaven in 2021 ook flink hoger dan in 2020 (€ 1.063 i.p.v. € 436). 

Het kasstroomoverzicht volgens de indirecte methode geeft een goed beeld van 
de relatie tussen kasstroom en resultaat. We tonen eerst baten, lasten en 
resultaat. In 2021 bedraagt dat resultaat € 1.715. Maar de ontwikkeling van de 
liquide middelen blijft daarbij achter. De opbrengst van de NSGK-collecte heeft 
betrekking op december 2021, terwijl het bedrag pas in januari 2022 werd 
uitbetaald. Wel een bate maar geen ontvangst. Verder werd op de factuur van 
de hostingmaatschappij € 84 betaald dat betrekking had op 4 maanden in 
2022: wel betaald maar geen kosten. 

In 2018 werd de stichting opgericht. De kosten bedroegen € 619: de kosten 
zijn aan 2018 toegerekend. De betaling van die kosten vond in januari 2019 
plaats.  

In onderstaand overzicht zijn daarmee resultaat en kasstroom met elkaar in 
verband gebracht. 

 

Kasstroom indirect
2021 2020 2019 2018

Baten 2.694        316           2.616        2.500        
Lasten 979           436           797           626           

Resultaat 1.715        -120          1.819        1.874        

Mutatie kortlopende schulden -            -            -619          619           
Mutatie vooruitontvangen bedragen -            -            -            -            

Negatief resultaateffect -            -            -619          619           

Mutatie kortlopende vorderingen 319           -            -            -            
Mutatie vooruitbetaalde kosten 84              -            -            -            

Positief resultaat effect 403           -            -            -            

Mutatie liquide middelen 1.312        -120          1.201        2.493        

Beginssaldo (liq mid) 3.574        3.694        2.493        -            
Eindsaldo (liq mid) 4.886        3.574        3.694        2.493        
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Notities bij Jaarrekening 

Er zijn na balansdatum geen bijzondere gebeurtenissen bekend, die van belang 
zijn voor dit jaarverslag. Het jaarverslag is vastgesteld in de vergadering van 
het bestuur van de Stichting op 15 februari 2022. 

 

Zaandam, 15 februari 2022. 
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Contactinformatie 

 

PAULA HEIJSELAAR 
VOORZITTER 

HANS HARDING 
SECRETARIS 

JAN BAKKER 
PENNINGMEESTER 

 

De bestuursleden zijn te bereiken via: bestuur@sgwz.nl . 

 

Bedrijfsgegevens. 

 

De stichting is opgericht in mei 2018. De statuten zijn gedeponeerd in mei 2018 
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, Zaandam. De stichting heeft sedert 29 
december 2021 de ANBI-status. 

Stichting Goed Wonen Zaanstreek 

Website: SGWZ.nl 

 


