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STICHTING ORIOLUS

BALANS per 31 december 
2021 2020

€ €
Vaste Activa

Materiële vaste activa 35.587 0
Vooruitbetaald op vaste activa 0 10.500

35.587 10.500

Vlottende Activa

Vorderingen 0 67
Liquide middelen 42.548 21.962

42.548 22.029

Totaal ACTIVA 78.135 32.529

Stichtingskapitaal
Vrije reserve 15.496 7.904
Continuiteitsreserve 5.000 5.000
Bestemmingsreserve 57.639 19.625

78.135 32.529

Kortlopende schulden 0 0

Totaal PASSIVA 78.135 32.529



Blz 2.
STICHTING ORIOLUS

STAAT VAN BATEN EN LASTEN over 2021 2020
€ € € €

BATEN 65.296 36.641

LASTEN
Vrijwilligerskosten 6.107 3.050
Huisvestingskosten 3.647 0
Verkoopkosten 1.695 0
Automatiseringskosten 501
Algemene kosten 1.551 934
Afschrijvingen 5.935 0

19.436 3.984

EXPLOITATIERESULTAAT 45.860 32.657

Financiele baten en lasten (254) (128)

EXPLOTATIESALDO 45.606 32.529

BESTEMMING VAN HET EXPLOITATIESALDO
2021 2020

Toevoeging / ontrekking ( ) aan: € €

Vrije reserve 7.592 7.904
Continuiteitsreserve 0 5.000
Bestemmingsreserve 38.014 19.625

45.606 32.529
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STICHTING ORIOLUS

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Informatie over de onderneming Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Oriolus is opgericht op 25 juni 2019 en feitelijk gevestigd in Winterswijk en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 75176831.

ALGEMENE TOELICHTINGEN

Belangrijkste activiteiten van de onderneming
Het doel van Stichting Oriolus is een inloophuis te creëren voor mensen met kanker en hun naasten.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE VERSLAGGEVING
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld zijn:

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva zijn gebaseerd op historische kosten.
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen ervan naar de stichting zullen toevloeien 
en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.Eenverplichtingwordtindebalansopgenomenwanneerhetwaarschijnlijkisdat deafwikkeling daarvan 
gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag waarvan betrouwbaar kan worden 
vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot een actief 
of verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en 
verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de 
toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur zich oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de 
toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen 
afwijken van de schattingen.

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin 
de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

GRONDSLAGEN

MATERIELE VASTE ACTIVA
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere 
waardeverminderingen, rekening houdend met een eventuele restwaarde.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
Verbouwing en inrichting: 4-20% 
Inventaris: 20%



Blz. 4
VORDERINGEN 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde, inclusief transactiekosten(indien materieel). Na eerste verwerking vindt 
waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode, onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. 
Voorzieningen wordenbepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen.

KORTLOPENDE SCHULDEN  
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd 
tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangenbedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de 
nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT 

De grondslagen die worden toegepast voor de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.
Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een 
vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een 
vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Verstrekkingen om niet en verleende kortingen worden, indien substantieel, enerzijds als baten en anderzijds als lasten in de betreffende categorieën 
verantwoord.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Bezoldiging bestuur 
Het bestuur werkt op onbezoldigde basis en volgt de SBF-Code Goed Bestuur. 
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STICHTING ORIOLUS

TOELICHTING OP DE BALANS

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Het verloop van de materiele vaste activa is als volgt weer te geven:

2021 2020
€ €

Stand per 1 januari 10.500 0
Verkrijgingsprijs 31.022 10.500
Afschrijvingen 5.935 0
Stand per 31 december 35.587 10.500

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

Vooruitbetaalde posten 0 67

3. Liquide middelen

Rabobank rekening-courant 7.206 21.962
Rabobank spaarrekening 35.000 0
Kas 342 0

42.548 21.962

4. Stichtingskapitaal

Continuiteits- Bestemmings-
Vrije reserve reserve reserve

Stand per 1 januari 2021 7.904 5.000 19.625
Resultaat boekjaar 7.592 0 38.014
Dotatie/vrijval reserve 0 0 0

Stand per 31 december 2021 15.496 5.000 57.639

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

De conCnuïteitsreserve is gevormd ter dekking van het risico dat bij tegenvallende giften in een bepaald jaar de structurele lasten niet 
kunnen worden gedekt. De reserve wordt bepaald op het afgeronde bedrag van de jaarlijkse bedrijfslasten, waaronder de huur, voor 
een periode van circa anderhalve jaar.

De verbouwing en de inrichting alsmede de inventarissen zijn en worden deels gesponsord zowel in natura als in geld. De 
sponsorbijdragen in natura zijn gewaardeerd tegen de opgegeven bedragen van de sponsoren. De sponsorbijdragen zijn ten gunste 
van een bestemmingsfonds geboekt. Dit bestemmingsreserve valt vrij in de jaren waarin de bijbehorende afschrijvingslasten worden 
genomen. Aan het bestemmingsreserveworden ook toegevoegd zogenaamd “geoormerkte” bijdragen, welke later, na balansdatum 
zullen worden besteed.

Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan ter zake van huur. De verplichtingen die hieruit voortvloeien 
bedragen voor 2022 EUR 5.520. De huurovereenkomst is aangegaan voor perioden van telkens 3 jaar en loopt thans tot en met 31 
januari 2024.
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STICHTING ORIOLUS

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2021 2020

€ €
Baten:

Baten en giften met doel 38.190 29.625
Baten en giften vrij te besteden 8.941 7.016
Baten en subsidies van overheden en instellingen 18.020 0
Overige baten (bijdragen activiteiten) 145 0

65.296 36.641

Besteed aan doelstellingen:

Vrijwilligersvergoedingen 3.600 3.050
Kilometervergoedingen 1.164 0
Automatiseringskosten vrijwilligers 621 0
Overige kosten 722 0

6.107 3.050

Waarvan toe te rekenen aan:
Besteed aan doelstellingen en activiteiten 5.385 3.050
Beheer en administratie 722 0

6.107 3.050

Huisvestingskosten
Huur ruimte 3.604 0
Verzekeringen 43 0

3.647 0

Waarvan toe te rekenen aan:
Besteed aan doelstellingen en activiteiten 3.604 0
Beheer en administratie 43 0

3.647 0

Verkoopkosten
Drukwerk 973 0
Promotiemateriaal 622 0
Promotiefilm 100 0
Overige verkoopkosten 0 90

1.695 90

Waarvan toe te rekenen aan:
Besteed aan doelstellingen en activiteiten 1.595 0
Beheer en administratie 100 90

1.695 90
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2021 2020
€ €

Automatiseringskosten 501 144

Waarvan toe te rekenen aan:
Besteed aan doelstellingen en activiteiten 501 0
Beheer en administratie 0 144

501 144

Algemene kosten
Kantoorbenodigheden 10 0
Abonnementen 109 0
WBTR 145 0
Inrichting boekenkast 1.176 0
Overig 111 700

1.551 700

Waarvan toe te rekenen aan:
Besteed aan doelstellingen en activiteiten 1.176 0
Beheer en administratie 375 700

1.551 700

Afschrijvingen
Huurdersinvesteringen 3.922 0
Inventaris en inrichting 2.013 0

5.935 0

Waarvan toe te rekenen aan:
Besteed aan doelstellingen en activiteiten 5.935 0

5.935 0

Financiele baten en lasten
Rente- en bankkosten 254 128



STICHTING ORIOLUS

Ondertekening van de jaarrekening, 

Winterswijk, was getekend …...2022

Voorzitter Penningmeester Secretaris

mevrouw I. Saris de heer G. Dolfing mevrouw N. Nijmeijer-Haarman


