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1. ALGEMEEN

Statutaire doelstellingen

De stichting heeft ten doel:

 - aktiviteiten te ondersteunen die bijdragen aan de gezondheid, welzijn en emancipatie

   van oudere dove mensen;

 - en voorts al hetgeen dat daarmee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe

   bevorderlijk kan zijn.

Oprichting

De stichting is opgericht per 11 maart 1953 te 's-Gravenhage en is ingeschreven in het register

van verenigingen en stichtingen bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nr. 41046429.

De stichting heeft de fiscale status van 'algemeen nut beogende instelling' ( ANBI ), en

is bij de Belastingdienst ingeschreven onder nr. 816128911.

Naamswijziging

In 2006 is de tenaamstelling van de stichting gewijzigd in Stichting Handgebaar.

De oude naam was Stichting Christelijke Tehuizen voor Doven.

Bestuur

Het bestuur werd in 2021 gevormd door de navolgende personen:

Naam: Functie:

Mevrouw J. Goldschmidt Voorzitter aangetreden per 1 januari 2017

teruggetreden per 8 november 2021

De heer J. Tempelaar Secretaris aangetreden per 1 januari 2017

functiewijziging per 8 november 2021

De heer A.J. Aaltink Penningmeester aangetreden per 1 januari 2017

teruggetreden per 1 juli 2021

Bij het vasstellen van de jaarrekening bestond het bestuur uit  Anika Smeijers, voorzitter Alie Hooijer, secrataris, 

Albert Bouma, penningmeester en Jan Tempelaar, lid.

Zij zijn als zodanig benoemd in de bestuursvergadering van 8 november en treden in functie per 1 januari 2022.

Ondertekening bestuur

Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 18 februari 2022.

A. Smeijers A. Hooijer
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021

2021 2020

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen:

Bankrente -              20           

Gelden uit erfenis -              18.310    

-              18.330    

Banksaldi:

ING Bank rekening courant 6926.14.494 16.489    40.002    

ING Bank spaarrekening 6926.14.494 295.704  296.210  

312.193  336.212  

Totaal activa

PASSIVA

Eigen vermogen

Kapitaal:

Saldo per 1 januari 338.182  298.798  

Vrijval saldo van oude voorzieningen naar algemene reserve -              -              

Exploitatieresultaat 25.989-    39.384    

Saldo per 31 december 312.193  338.182  

Voorzieningen en Fondsen

Overige fondsen:

Saldo per 1 januari -              -              

Bij: -              -              

Af: -              -              

Saldo per 31 december -              -              

Kortlopende schulden

Nog te betalen kosten

Bankkosten -              10           

Donatie UvA inzake onderzoeken, termijn 3 / 3 -              16.350    

Overige -              -              

-              16.360    

Overlopende passiva

Administratie kosten -              -              

-              -              

Totaal passiva
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EXPLOITATIEREKENING OVER 2021

2021 2020

€ €

BATEN:

Opbrengst uit vermogen -                 20              

Giften -                 39.000       

Erfenis 1.622         18.310       

1.622         57.330       

LASTEN:

Bankkosten 116            131            

Bankrente 506            -                 

Notaris kosten -                 896            

Kosten afwikkeling erfenis 637            569            

Donatie UvA inzake onderzoeken -                 16.350       

Donatie Gelderhorst inzake faciliteiten oecumenische diensten 5.000         -                 

Donatie Gelderhorst inz faciliteren workshops bewon. Zelfst.Wonen 11.227       -                 

Donatie J.Wesemannfonds inz extra financiëring projecten Ethiopië 10.125       -                 

Dotatie voorzieningen & fondsen -                 -                 

27.611       17.946       

Exploitatie resultaat 25.989-       39.384       

RESULTAAT 25.989-       39.384       
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KASSTROOM OVERZICHT OVER 2021

2021 2020

€ €

Resultaat 25.989-       39.384       

Aanpassingen voor:

Dotaties aan voorzieningen -                 -                 

Kasstroom uit resultaat 25.989-       39.384       

Veranderingen in:

vorderingen 18.330       18.280-       

kortlopende schulden 16.360-       16.333       

1.970         1.947-         

Investeringen in effecten:

obligaties en aandelenfondsen -                 -                 

verkopen van effecten -                 -                 

herbelegging dividenden -                 -                 

-                 -                 

Onttrekkingen aan voorzieningen -                 -                 

Mutatie geldmiddelen 24.019-       37.437       
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ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING

Algemeen

Stichting Handgebaar hanteert voor het opstellen van de jaarrekening grondslagen voor

waardering en resultaatbepaling zoals hieronder uiteengezet.

Alle bedragen zijn in Euro's.

Waarderingsgrondslagen

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor

oninbaarheid.

Voorzieningen en fondsen

De voorzieningen en fondsen worden opgenomen tegen nominale waarde. De toevoegingen en 

onttrekkingen hieraan worden ofwel bepaald door de schenker ofwel door het bestuur (indien

de schenker geen specifiek doel heeft aangegeven). Tevens vindt jaarlijks een dotatie plaats

op basis van het gemiddeld rendement op de activa.

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen resultaat bepaling

Baten

De baten bestaan uit rente baten, opbrengsten uit effecten en schenkingen van derden.

De baten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Lasten

De lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Verplichtingen en

mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht 

genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
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