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Stichting Gemeenschapsfonds Wijdemeren
Wijdemeren

1. BESTUURSVERSLAG
Algemene informatie

1.1

ANBI, Kamer van Koophandel en Belastingdienst

ANBI
De Stichting Gemeenschapsfonds Wijdemeren is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI). Als donateur mag u uw giften aftrekken via uw aangifte inkomstenof vennootschapsbelasting. De ANBI gegevens van de Stichting Gemeenschapsfonds Wijdemeren zijn:
Kamer van Koophandel nummer: 66507537
RSIN (fiscaal nummer): 856585804

1.2

Doelstelling

Het Gemeenschapsfonds Wijdemeren houdt zich bezig met het aantrekken, beheren en besteden van
gelden uit verschillende private en publieke bronnen om daarmee een vernieuwende of versterkende
bijdrage te leveren aan de lokale leefbaarheid.
Met het opgebouwde vermogen afkomstig uit o.a. schenkingen, erfstellingen, legaten, donaties en
giften ondersteunt de stichting projecten die voor Wijdemeren van algemeen maatschappelijk nut zijn.
Het gemeenschapsfonds is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk.

1.3

Missie en ambitie

Missie
Door het ondersteunen van projecten levert het fonds een bijdrage aan vernieuwing en versterking
van de leefbaarheid in de gemeente Wijdemeren. Het gaat hierbij om het realiseren van lokale
initiatieven en projecten die de bewoners belangrijk vinden voor hun leefomgeving. Dat kunnen kleine
en grote(re) activiteiten zijn op het gebied van kunst en cultuur, maar ook op het vlak van welzijn,
sport, natuur, dieren of educatie.
Ambitie
Het Gemeenschapsfonds Wijdemeren heeft de ambitie om het vermogen te laten groeien naar een
duurzame geldstroom ten dienste van een sterke lokale samenleving. Dit doet zij door:
a.
b.
c.
d.
e.

Het voeren van een goed en degelijk financieel beleid dat leidt tot vermogensontwikkeling
(fondsenwervingsplan).
Het zorgdragen voor een goede communicatie en verantwoording (communicatieplan).
Het hanteren van een helder beleidskader voor het toekennen van aanvragen voor projecten.
Het ondersteunen van projecten vanuit de opgebouwde vermogenspositie.
Het toezien op de juiste besteding van de toegekende bijdragen.
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1.4 Uitgangspunten
Het Gemeenschapsfonds Wijdemeren werkt vraaggestuurd en richt zich op de projecten die lokaal
geïnitieerd of aangeboden worden. Hierbij hanteert het fonds de volgende uitgangspunten:
Het fonds opereert binnen de grenzen van wat anno 2016 de gemeente Wijdemeren is.
Het fonds is transparant van opzet en aanspreekbaar voor iedereen.
Het fonds is onafhankelijk in de besluitvorming over de aanvragen. De projecten dienen:
te vallen binnen de doelstelling van het fonds
voor zoveel mogelijk bewoners van belang te zijn
te beschikken over draagvlak in de buurt.
Het fonds legt openbaar verantwoording af.
Het fonds staat open voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen binnen de doelstelling.

1.5 Motto
Het Gemeenschapsfonds Wijdemeren heeft als motto:
‘WIJ voor Wijdemeren’

1.6 Vertegenwoordiging
Bij de oprichting van het fonds is gekozen voor een bestuur dat de verschillende kernen van
Wijdemeren vertegenwoordigt en over een breed netwerk beschikt.
Op 31-12-2020 wordt het bestuur gevormd door:
Rin van der Molen (voorzitter)
Adriaan Mol (penningmeester)
Kim van den Berg (secretaris)
Yvonne Sikking
Sabine Hendriks
David Pos
Jan Willem Schermerhorn.
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

1.7 Toezicht
In 2018 is een Raad van Toezicht ingesteld, die op 31-12-2020 bestaat uit:
Koen Janmaat
Bas Kreugel
Gerard Scholten

1.8 Werkwijze
Het fonds is gemakkelijk te benaderen voor donateurs en projectaanvragers. De bestuursleden zijn voor
iedereen beschikbaar om informatie te verstrekken over de missie en de activiteiten van het fonds.
Het bestuur selecteert de projecten die zij wil ondersteunen met zorg. Naast financiële ondersteuning
kan het fonds eventueel bemiddelen vanuit haar expertise en netwerk.

1.9 Jaarverslag 2020
Het bestuur heeft vijf keer vergaderd en een keer gesproken met leden van de RvT.
Er is in 2020 aan een aantal kleine projecten financiële ondersteuning gegeven, alle in het teken van
de eenzaamheid door corona. Het bestuur heeft met medewerking van de gemeente weer vijf
kerstbomen met het logo WIJ geplaatst. In de loop van 2020 is het ons nog duidelijker geworden waar
de grenzen liggen van de te verlenen ondersteuning: wij ondersteunen vrijwilligers, geen professionals.
WIJ is in 2020 beperkt naar buiten getreden en het bestuur zal in 2021 zorgen voor betere zichtbaarheid
van het gemeenschapsfonds zowel bij de ondersteunde initiatieven als door persoonlijke artikelen in
de media.
Wijdemeren, 28-06-2021
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2.

BALANS PER 31 DECEMBER
(na resultaatbestemming)

31-12-2020
€

31-12-2019
€

ACTIVA
VASTE ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

Datum: 28 juni 2021

-

12.500

78.729

84.395

78.729

96.895
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31-12-2020
€

31-12-2019
€

PASSIVA
STICHTINGSKAPITAAL
Overige reserves
Onverdeeld saldo

Datum: 28 juni 2021

96.895
18.166-

65.564
31.331
78.729

96.895

78.729

96.895
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3.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

31-12-2020
€
2.615

Baten

Lasten
Besteed aan het doel

Organisatiekosten
Financiële baten en lasten
Som der kosten

31-12-2019
€
38.500

20.546

6.889

17.931-

31.611

59
176

105
175
235

280

Onverdeeld resultaat

18.166-

31.331

Resultaatverdeling
Bestemmingsfondsen
Onverdeeld resultaat

18.166-

31.331

18.166-

31.331
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4. GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGLEGGING
4.1. ALGEMEEN
De jaarrekening is zo veel mogelijk opgesteld volgens de verslaggevingsrichtlijnen die gelden voor
fondsenwervende instellingen (richtlijn voor de jaarverslaggeving 650, aangepast 2011).
De cijfers uit de jaarrekening van het voorgaande boekjaar zijn als vergelijkende cijfers in de
jaarrekening opgenomen. Omdat er nagenoeg geen eigen organisatiekosten zijn en geen
inschatting gemaakt kan worden van de jaarlijkse inkomsten en uitgaven aan het doel wordt er
geen begroting opgesteld die in de jaarrekening opgenomen zou kunnen worden.
4.2. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
De activa en passiva zijn opgenomen voor de nominale waarde, tenzij een andere
waarderingsgrondslag is vermeld.

4.3. GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de toegekende
(subsidie)baten en de kosten en overige lasten over het jaar. Baten worden verantwoord in het
jaar waarin zij zijn gerealiseerd, verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.
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5.

TOELICHTING OP DE BALANS
31-12-2020
€

31-12-2019
€

VLOTTENDE ACTIVA

Overige vorderingen en overlopende activa

€

Te ontvangen subsidie

Liquide middelen
NL75 RABO 0312 2694 47
NL81 RABO 3293 8871 55
Gelden onderweg

€

-

12.500
12.500

78.729
78.729

84.395
84.395

EIGEN VERMOGEN
De mutaties van het eigen vermogen in het boekjaar kunnen als volgt worden weergegeven:
Overige
reserves

Saldo per 1 januari
Mutatie
Resultaat
Saldo per balansdatum

Datum: 28 juni 2021

€
65.564
31.331
96.895

Onverdeeld Bestemmingsresultaat
reserve
€
31.331
31.33118.16618.166-

€
-

Totaal

€
96.895
18.16678.729
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6.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN

31-12-2020
€

31-12-2019
€

Opbrengsten
Subsidie Gemeente Wijdemeren
Ontvangen donaties
Retour ontvangen in verband met corona-beperkingen

100
2.515
2.615

12.500
26.000
38.500

261
20.285
20.546

954
5.935
6.889

59
59

105
105

59
59

105
105

-

-

175
1
176

175
175

Besteed aan het doel
Inkoop materialen
Uitgaven aan projecten

LASTEN

Organisatiekosten
Recapitulatie:
Algemene kosten

Een nadere specificatie hiervan is als volgt:

Algemene kosten
Representatiekosten

Financiële baten en lasten
Andere rentebaten
Overige rentebaten

Rentelasten
Bankrente en -kosten
Diversen
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