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VoorwoordVoorwoordVoorwoordVoorwoord    
 
 
Graag delen het bestuur en de directie van de Stichting Maatschappelijk Activiteiten Nuwenhuys 
(SMAN) het jaarverslag en de jaarrekening van 2020. Als gevolg van de Corona pandemie zijn er 
helaas weinig activiteiten geweest om onze doelstelling ‘het bevorderen van de ontmoeting 
tussen mensen met en zonder een beperking’ te realiseren. 
 
In dit verslag leest u wat SMAN in 2020 heeft ondernomen en wat de resultaten daarvan 
waren. 
 
 
Breda, mei 2021 
Annina van Logtestijn – Heimovaara 
Directeur Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys 
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1.1.1.1.        VerslagVerslagVerslagVerslag    vanvanvanvan    hethethethet    bestuurbestuurbestuurbestuur    
 
 
In het plan voor 2020 stond dat de onderstaande activiteiten zouden plaatsvinden. U leest per 
activiteit wat er gerealiseerd is. 

 
1111 SamenSamenSamenSamen    opopopop    VerhaalVerhaalVerhaalVerhaal    KomenKomenKomenKomen    opopopop    NuwenhuysNuwenhuysNuwenhuysNuwenhuys    ––––    eeneeneeneen    ontmoetingsprojectontmoetingsprojectontmoetingsprojectontmoetingsproject    voorvoorvoorvoor    scholierenscholierenscholierenscholieren    
 
Door de Corona maatregelen waren ontmoetingen niet mogelijk. Als alternatief hebben 
Nuwenhuys vrijwilligers twee paasverhaal-filmpjes gemaakt voor de bewoners van Koninklijke 
Visio De Blauwe Kamer. De opzet was een kettingverhaal: persoon 1 bedenkt en filmt de eerste 
drie minuten van het verhaal, persoon 2 borduurt daarop voort, enzovoort tot de laatste het 
verhaal afmaakt. 20 vrijwilligers hebben hieraan meegedaan waardoor er twee verhalen zijn 
gemaakt. 
 

 
2222 KleinschaligeKleinschaligeKleinschaligeKleinschalige    (groeps/bedrijfs/klassen)(groeps/bedrijfs/klassen)(groeps/bedrijfs/klassen)(groeps/bedrijfs/klassen)    bijeenkombijeenkombijeenkombijeenkomstenstenstensten    
 
Deze bijeenkomsten konden door de Corona maatregelen niet plaatsvinden op Nuwenhuys. 
 
 
3333 NSGKNSGKNSGKNSGK    collectecollectecollectecollecte    
 
In 2020 hebben we om twee redenen niet meegedaan met de NSGK collecte: 

• We vonden een huis aan huis collecte niet verantwoord voor de Nuwenhuys vrijwilligers; 
• We hebben niet meegedaan met de on-line collecte bus, omdat Nuwenhuys de online 

communicatie met haar volgers wil focussen op haar eigen communicatiedoelen en 
eigen fondsenwerving ten behoeve van de inrichting van de Vlaamse Schuur. 

 
 
4444 OpenOpenOpenOpen    MonumentendagMonumentendagMonumentendagMonumentendag    opopopop    NuwenhuysNuwenhuysNuwenhuysNuwenhuys    

 
De Open Monumentendagen waren in 2020 door Corona anders vormgegeven dan gebruikelijk. 
De ‘Corona-opzet’ paste niet bij Nuwenhuys. 

 
    

5555 MoestuynMoestuynMoestuynMoestuyn    dagendagendagendagen    
 
De 15 moestuyn vrijwilligers (waarvan 6 wekelijks aanwezig zijn) hebben meestal op zaterdag 
ochtend in de tuin gewerkt, sommigen ook door de week. Op 7 maart was de eerste (en tevens 
laatste) Moestuyndag. Er is toen met 8 vrijwilligers een nieuwe kas gebouwd. 
 
    
6666 DagverrijkingDagverrijkingDagverrijkingDagverrijking    opopopop    woensdagwoensdagwoensdagwoensdag    inininin    combinatiecombinatiecombinatiecombinatie    metmetmetmet    BakhuysBakhuysBakhuysBakhuys    dagdagdagdag    
 
Door Corona was het ook niet mogelijk om de bakhuys dagen door te laten gaan. Op 29 januari 
en 26 februari is er wel brood gebakken én verkocht.  
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7777 OntvangstenOntvangstenOntvangstenOntvangsten    vanvanvanvan    bewonersbewonersbewonersbewoners    enenenen    logeeslogeeslogeeslogees    vanvanvanvan    VisioVisioVisioVisio    dededede    BlauweBlauweBlauweBlauwe    KamerKamerKamerKamer    
 
Deze konden door Corona ook niet plaatsvinden. 
 
 
8888 BouwBouwBouwBouw    vanvanvanvan    dededede    VlaamseVlaamseVlaamseVlaamse    SchuurSchuurSchuurSchuur::::    dededede    ruimteruimteruimteruimte    voorvoorvoorvoor    dededede    dagverrijkidagverrijkidagverrijkidagverrijkingngngng    opopopop    NuwenhuysNuwenhuysNuwenhuysNuwenhuys    
 
De planning is dat de Vlaamse Schuur medio september 2021 wordt opgeleverd. SMAN gaat 
een deel van dit gebouw huren voor de dagverrijkingsactiviteiten. SMAN neemt de inrichting 
voor haar rekening. Daarvoor is in 2020 een inrichtingsplan gemaakt met bijbehorende 
investeringsbegroting en een dekkingsplan. 
 
 
9999 CommunicatieCommunicatieCommunicatieCommunicatie    
 

• De nieuwe website is in 2020 door BurgBurg en HeldHavtig gebouwd en vormgegeven. 

De lancering van de website was eind januari 2021. 

• Er zijn vier nieuwsbrieven verschenen in 2020. 

 
Op organisatorischorganisatorischorganisatorischorganisatorisch    enenenen    administratiefadministratiefadministratiefadministratief vlak is er het volgende gebeurd: 
 
Wijziging bestuurssamenstelling 
Een aantal fondsen stelt als voorwaarde dat het bestuur van de stichting en de uitvoerende 
taken van elkaar gescheiden moeten zijn. Om aan deze voorwaarde te voldoen is de 
samenstelling van het bestuur gewijzigd: 

• Annina van Logtestijn is uit het bestuur getreden en benoemd tot directeur van de 

stichting. 

• Wijnand Tigchelaar vervult de rol van voorzitter en penningmeester. 

• Geraline Leusink is toegetreden tot het bestuur en sinds begin 2021 helaas 

teruggetreden in verband met haar gewijzigde werksituatie. 

• Er is een bestuursfunctie vacant, deze wordt in het voorjaar van 2021 weer ingevuld. 

Start NuwAngels 
Eind 2020 zijn er verschillende ‘werkgroepen’ opgestart ter ondersteuning van de directeur: 

• Tuin team op maandagmorgen 

• Communicatie team ten behoeve van de acquisitie in 2021 

• Winkel team ter voorbereiding van de winkel in de Vlaamse Schuur 

2.2.2.2.        PlannenPlannenPlannenPlannen    2022022022021111    
 
2021 staat in het teken van de realisatie van de inrichting van de Vlaamse Schuur en de start 
van de sociale onderneming zonder winstoogmerk ‘Dagverrijking op Landgoed Nuwenhuys’. 
 

2222.1.1.1.1        OrganisatorischOrganisatorischOrganisatorischOrganisatorisch    ////    administratiefadministratiefadministratiefadministratief    
    
Per 1 juli 2021 bestaat de sociale onderneming uit twee stichtingen die onafhankelijk van elkaar 
zijn waarbij SMAN tevens de rol van steunfonds voor de Stichting Zorg en Dagbesteding 
Nuwenhuys (SZDN) vervult. 
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• De statuten voor SMAN worden hiervoor aangepast en tevens in lijn gebracht met de 
voorwaarden van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR, per 11-
12-2020). 

• SZDN wordt opgericht uiterlijk per 1 juli 2021. 
• SMAN gaat ruimte huren in de Vlaamse Schuur op Nuwenhuys. 

 

2222....2222        FondswervingFondswervingFondswervingFondswerving    
 
Een belangrijke taak van SMAN is het genereren van fondsen om het tekort op de balans van 
Stichting Zorg en Dagbesteding Nuwenhuys (SZDN) aan te vullen. Vanaf 1 november 2021 
organiseert SZDN de dagverrijking (ons woord voor dagbesteding) voor maximaal 10 mensen 
met een (ernstige) verstandelijke beperking in en om de Vlaamse Schuur van Nuwenhuys. SZDN 
verzorgt intensieve begeleiding door 1 zorgmedewerker in te zetten op 3 mensen met een 
ernstige verstandelijke beperking. Zorgbudgetten zijn ontoereikend om deze zorg te financieren. 
Daarom zijn additionele inkomsten nodig. SZDN rekent op de jaarlijkse donatie van SMAN om 
het tekort aan te vullen. 
 
Vanaf 1 november exploiteert Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys (SMAN) de 
vergaderaccommodatie, het vakantieverblijf en de landwinkel annex theetuin op Nuwenhuys. Dit 
dient meerdere doelen: 

1. Het zorgt voor zinvolle bezigheden voor de mensen met een beperking. 
2. Het zorgt voor ontmoetingen tussen mensen met en zonder een beperking. 
3. De verhuur van het vakantieverblijf en de vergaderaccommodatie en de verkoop van 

producten in de landwinkel, zorgen voor inkomsten. 
 
Door de aanhoudende Corona maatregelen, verwachten we niet eerder dan in augustus 2021 
geld genererende bijeenkomsten te kunnen faciliteren (workshops en kleinschalige 
bijeenkomsten). 
 
LandwinkelLandwinkelLandwinkelLandwinkel 
Om er voor te zorgen dat er per 1 november inkomsten vanuit de landwinkel zijn, zijn vrijwilligers 
aan de slag om het assortiment (product, prijs, verpakking) te bepalen en te produceren.  
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2.32.32.32.3        PR,PR,PR,PR,    communicatiecommunicatiecommunicatiecommunicatie,,,,    acquisitie,acquisitie,acquisitie,acquisitie,    marketingmarketingmarketingmarketing    
    
Om er voor te zorgen dat er per 1 november inkomsten vanuit de vergaderaccommodatie en het 
vakantieverblijf zijn, worden de volgende activiteiten verricht: 
    
PRPRPRPR        

1. Publicaties in BN de Stem en andere bladen 
2. Deelname aan het programma ‘Binnenste Buiten’ in augustus 2021 
3. Indien Corona-technisch mogelijk, deelname aan de Open Monumentendagen 2021 

    
CCCCommunicatieommunicatieommunicatieommunicatie    

1. 4 x een nieuwsbrief 
2. Posts op Facebook, Instagram en LinkedIn rondom het thema ‘Geluksmomenten’ 
3. Website 

 
AcquisitieAcquisitieAcquisitieAcquisitie    enenenen    netwerkkostennetwerkkostennetwerkkostennetwerkkosten 
In augustus en september organiseren we kleinschalige namiddag bijeenkomsten op Nuwenhuys 
waar bedrijven kunnen kennismaken met de vergader- en trainingsfaciliteiten van Nuwenhuys. 
Bedrijven ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. 
 
Zodra het Corona-technisch kan, organiseren we een vrijwilligersborrel en een bijeenkomst voor 
de leden van het Nuwenhuys genootschap. 
 
In November organiseren we een kleinschalig openingsevent rondom de Vlaamse Schuur. 
 
MarketingMarketingMarketingMarketing 
De vergaderaccommodatie en het vakantieverblijf zullen te vinden zijn op diverse ‘bookingsites’ 
On-line advertising brengt de vergaderaccommodatie en het vakantieverblijf verder onder de 
aandacht. 
 

2222....4444        InrichtingInrichtingInrichtingInrichting    vanvanvanvan    dededede    VlaamseVlaamseVlaamseVlaamse    SchuurSchuurSchuurSchuur    
 
De Vlaamse Schuur moet ingericht worden om de verschillende activiteiten van SMAN te 
kunnen laten plaatsvinden. Denk aan de inkoop van vergadertafels en – stoelen, AV apparatuur, 
kantoormeubilair maar ook de keukeninrichting van zowel het vakantieverblijf als de 
medewerkerskeuken. 

    

2222....5555        RealisatieRealisatieRealisatieRealisatie    ontmoetingspadontmoetingspadontmoetingspadontmoetingspad    
 
Voor de bezoekers van Landgoed Nuwenhuys wordt een ontmoetingspad gerealiseerd op 
Landgoed Nuwenhuys. Dit pad is goed begaanbaar voor mensen die slecht ter been zijn, visueel 
beperkt zijn of in een rolstoel zitten. Met behulp van een app kan op verschillende plekken iets 
ervaren worden. 
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2.52.52.52.5        ProjectenProjectenProjectenProjecten    
 
Als Corona het toelaat, organiseren we in december 2021 een kersteditie van het project 
‘Samen op Verhaal Komen op Nuwenhuys’. Leerlingen van het reguliere en het speciale 
onderwijs ontmoeten elkaar drie keer rondom een verhaal op Nuwenhuys. Dit willen we samen 
met theaterwerkplaats Tiuri (voor mensen met een verstandelijke beperking) vormgeven. 
 
 

2222....6666        BegrotingBegrotingBegrotingBegroting    2021202120212021    
 
De begroting van 2021 is de financiële weergave van het plan voor 2021. Zie volgende pagina. 
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Begroting Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys  2021

Posten # Inkomsten Uitgaven Opmerkingen

Activiteiten Samen op Verhaal Komen 2 -€                  2.000,00€        December, kerst editie

Kleinschalige bijeenkomsten 3 1.260,00€        504,00€           
Vanaf augustus weer? Gemiddeld 7 

personen á 60,- pp en 40% kosten.

Vergaderingen in de Vlaamse 

Schuur
6 4.500,00€        1.800,00€        

 3 in november, 3 in december, gemiddeld 

750,- per keer en 40% kosten.

Verhuur vakantieverblijf 5 3.200,00€        
Vanaf november. 4 x midweek á 600,- en 1 x 

week á 800,-

Verkopen winkel 1.050,00€        1.000,00€        

Vanaf november, 30 euro dagomzet. 20% van 

de omzet aan inkoopkosten  + Bulk-inkoop 

verpakkingen en etikettering.

Opbrengst workshops 3 750,00€           150,00€           3 x 10 personen á 25,- pp. 20% kosten

Open monumentendag 1.200,00€        1.200,00€        11 en 12 september 2021

Realisatie ontmoetingspad 19.750,00€     19.750,00€     
Donaties van Lions en Timmermans 

foundation.

Inventaris
Aanschaf inventaris conform 

investeringsbegroting
100.000,00€   175.000,00€   Inkomsten uit donaties en kortingen

Marketing Communicatie 2.500,00€        

Ontwikkeling materialen voor werving 

bezoekers. Kosten voor boekingswebsites. 

Search engine optimization.

Hosting en onderhoud website 380,00€           Jaarlijks terugkerende kosten.

Acquisitie en netwerkkosten 3.000,00€        

Nuwenhuys Genootschap, 

vrijwilligersactiviteiten, Nuwenhuys 

ontvangsten in augustus en september, 

openingsevent in november

Dierenweide
Eten, stro, vaccinatie, ontworming 

paarden
11.000,00€     1.000,00€        Donatie van Struplast

Hoefsmit 360,00€           6 x 60 euro per keer

Administratie 

en organisatie
Financiele administratie 1.000,00€        Eventuele kosten PTFinancial Support

Statutenwijziging 795,00€           Zie offerte

Facilitair
Huur Vlaamse schuur, 

schoonmaak, energie
6.375,00€        Vanaf november 

Lening
Ten behoeve van aanschaf 

inventaris
75.000,00€     

Totaal 217.710,00€   216.814,00€   

Resultaat 896,00€           
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3.3.3.3.        OrganisatieOrganisatieOrganisatieOrganisatie    
 

3.13.13.13.1        GegevensGegevensGegevensGegevens    vanvanvanvan    dededede    StichtingStichtingStichtingStichting    MaatschappelijkeMaatschappelijkeMaatschappelijkeMaatschappelijke    ActiviteitenActiviteitenActiviteitenActiviteiten    NuwenhuysNuwenhuysNuwenhuysNuwenhuys    (ANBI)(ANBI)(ANBI)(ANBI)    
    
Fiscaal nummer 
8583.82.337 
 
Post- en vestigingsadres 
Reeptiend 50 
4836 AV  BREDA 
 
Telefoonnummer 
06 5115 5215 
 
e-mail adres 
info@nuwenhuys.nl 
 
Kamer van Koophandel nummer 
70580731 
 
Bankrekening nummer 
NL40 TRIO 0338 8230 34 
 

3.3.3.3.2222        BestuurBestuurBestuurBestuur    enenenen    directiedirectiedirectiedirectie    
 

Bestuursleden 
Het bestuur bestaat uit drie leden: 

• Voorzitter / Penningmeester: Wijnand A.M. Tigchelaar 
• Secretaris: Bernardus Janmaat 
• Algemeen bestuurslid: Angèle Liu 

Directie 
De directie van de stichting wordt gevoerd door: 

• Annina M.H. van Logtestijn - Heimovaara 

Beloningsbeleid 
De bestuurders en de directie ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben 
wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 
 
Handelingsbevoegdheden 
In de statuten van de stichting is vastgelegd dat bestuursleden niet afzonderlijk kunnen 
beschikken over het vermogen van de stichting: 

1 Artikel 4, lid 2: Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van 
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij 
het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde 
bestuurders. 

2 Artikel 4, lid 3: Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van 
overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar 
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld 
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van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van 
alle in functie zijnde bestuurders. 

3 Artikel 8, lid 2: De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee 
gezamenlijk handelende bestuurders. 

Gevolmachtigde 
In de statuten is vastgelegd dat het bestuur volmacht kan verlenen: 

1 Artikel 8, lid 4: Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook 
aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 

 
Het bestuur heeft aan Annina M.H. van Logtestijn als directeur van de stichting een volledige 
volmacht afgegeven en deze volmacht ingeschreven bij de KvK. 
 
Samenwerking tussen bestuur en directie 
Bestuur en directie komen na afloop van elk kwartaal bij elkaar. Tijdens dit overleg legt de 
directie rekening en verantwoording af over het afgelopen kwartaal en worden de plannen en 
bijbehorende uitgaven voor de volgende kwartalen besproken. Indien de uitvoering afwijkt van de 
plannen, licht de directie het bestuur daarover tussentijds in. 
 
Bestuurs- en directiereglement 
Per 1 januari 2021 zal Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys werken volgens een 
bestuurs- en directiereglement. 
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3.3  Structuur per 1 juli 2021 
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3.3.3.3.4444        WerknemersWerknemersWerknemersWerknemers    enenenen    vrijwilligersvrijwilligersvrijwilligersvrijwilligers    
 
Werknemers 
Er zijn geen werknemers in dienst van de SMAN. 
 
Vrijwilligers 
Tijdens activiteiten zijn er vrijwilligers die meehelpen. In de Moestuyn en Pluktuyn is een vaste 
groep vrijwilligers actief. 
Op de vrijwilligersmailinglijst staan 96 namen. Ca. 20% daarvan zet zich actief in voor 
activiteiten op Nuwenhuys. 

Vrijwilligers ontvangen email berichten waarin opgeroepen wordt deel te nemen aan activiteiten. 
In het eerste kwartaal van het jaar wordt de vrijwilligersborrel georganiseerd. In 2020 is dat op 
zaterdag 7 maart. 
 
 

3.3.3.3.5555        FinanciëleFinanciëleFinanciëleFinanciële    administratieadministratieadministratieadministratie    
 

De financiële administratie wordt verricht door PTFS.     
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4444....        JaarrekeningJaarrekeningJaarrekeningJaarrekeningenenenen    2020202020202020    enenenen    2019201920192019    
 
 

 
    
ToelichtingToelichtingToelichtingToelichting    
In 2020 bestonden de inkomsten van de Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys uit: 

1. Donaties. In 2020 heeft SMAN 5 donaties ontvangen, waarvan er één van de Rotary club 
van € 5.033,- Daarnaast heeft de familie Van Logtestijn het saldo van haar lening per 
ultimo 2019 in 2020 omgezet als donatie van € 869,-. 

 
Aan het einde van het boekjaar is € 3.044,- toegevoegd aan de reserves. 
  

WINSTWINSTWINSTWINST----    ENENENEN    VERLIESREKENINGVERLIESREKENINGVERLIESREKENINGVERLIESREKENING          2020202020202020    

       

InkomstenInkomstenInkomstenInkomsten          

Inkomsten uit donaties    €       5.966,00  

Inkomsten Open Monumentendag    €                   - 

Inkomsten bijeenkomsten derden    €                   - 

TotaleTotaleTotaleTotale    inkomsteninkomsteninkomsteninkomsten           €        5.966,00  

    

BestedingenBestedingenBestedingenBestedingen          

Kosten overige activiteiten    €        1.302,00  

Afschrijving geactiveerde oprichtingskosten    €           174,00  

Kosten verzekeringen    €           489,00  

Overige algemene kosten    €           793,00  

Bankkosten    €           164,00  

    

Toevoeging aan reserves    €        3.044,00  

TotaleTotaleTotaleTotale    kosten/bestedingenkosten/bestedingenkosten/bestedingenkosten/bestedingen           €        5.966,00  
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BALANSBALANSBALANSBALANS          2020202020202020    

       

ActivaActivaActivaActiva          

Immateriële vaste activa    €           522,00    

Materiele vaste activa    €        6.724,00    

Vorderingen en overlopende activa    €        1.378,00    

Liquide middelen    €      25.402,00  

TotaleTotaleTotaleTotale    activaactivaactivaactiva           €      34.026,00  

    

PassivaPassivaPassivaPassiva          

Reserves    €      33.747,00  

Langlopende schulden    €                   -  

Kortlopende schulden    €           279,00    

    

TotaleTotaleTotaleTotale    passivapassivapassivapassiva           €      34.026,00  
 
 
ToelichtingToelichtingToelichtingToelichting    
Op de balans van de Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys zijn de 
oprichtingskosten opgenomen in de post immateriële vaste activa. De oprichtingskosten zijn 
bekostigd met een langlopende lening, deze lening is in 2020 kwijtgescholden. In 2020 heeft de 
Stichting investeringen gedaan voor haar website en de inrichting van de Vlaamse Schuur.  
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ToelichtingToelichtingToelichtingToelichting    
In 2019 bestonden de inkomsten van de Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys uit: 

2. Donaties: 
a. In 2019 heeft SMAN twee grote donaties ontvangen: € 8.500,- van de familie 

Timmermans foundation en de NSGK en € 11.250,- van Lions de Zuidelijke 
Baronie en de NSGK. Deze donaties reserveert SMAN voor de aanleg van een 
interactief wandelparcours op het landgoed. Een parcours dat mensen met en 
zonder beperking uitnodigt om met elkaar een interessante wandeling te beleven 
en tegelijkertijd actief bezig te zijn. 

b. Ook ontving SMAN nog donaties van € 30,- en € 25,-. 
3. Vergoedingen voor activiteiten van derden op Nuwenhuys (€ 8.353,77). In 2019 heeft 

SMAN voor 9 groepen een bijeenkomst georganiseerd op Landgoed Nuwenhuys waarbij 
ontmoetingen waren met mensen met een beperking.  

4. Verkoop van drank, eten en polsbandjes tijdens de Open Monumentendag op 15 
september (€ 1.101, 01). Er waren ca. 800 bezoekers tijdens de Open Monumentendag. 

 
Onder de kop ‘bestedingen’ betreffen de kosten Open Monumentendag de inkoop van drank, 
eten, huur van materiaal, aankleding en de vergoeding van artiesten. 
Kosten voor de bijeenkomsten derden betreffen drank- en voedselinkoop, huur en aanschaf van 
benodigde materialen. 

WINSTWINSTWINSTWINST----    ENENENEN    VERLIESREKENINGVERLIESREKENINGVERLIESREKENINGVERLIESREKENING          2019201920192019    

       

InkomstenInkomstenInkomstenInkomsten          

Inkomsten uit donaties    €     19.805,00  

Inkomsten Open Monumentendag    €       1.101,01  

Inkomsten bijeenkomsten derden    €       8.353,77  

TotaleTotaleTotaleTotale    inkomsteninkomsteninkomsteninkomsten           €     29.259,78  

    

BestedingenBestedingenBestedingenBestedingen          

Kosten Open Monumentendag    €       2.016,11  

Kosten bijeenkomsten derden    €       2.691,62  

Kosten project ‘Samen op Verhaal Komen;’    €       3.006,35 

Kosten scholing    €            41,32 

Kosten verzekering    €          574,60  

Afschrijving geactiveerde oprichtingskosten    €          173,71 

Overige algemene kosten    €          377,69 

Bankkosten    €          117,30  

    

Toevoeging aan reserves    €     20.261,08  

TotaleTotaleTotaleTotale    kosten/bestedingenkosten/bestedingenkosten/bestedingenkosten/bestedingen           €     29.259,78  
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Kosten voor het project ‘Samen op Verhaal Komen’ betreffen de kosten voor de 
‘Verhalenverteller’, aanschaf van benodigde materialen, cadeautjes voor de deelnemers en 
drank- en voedselinkoop. 
Kosten scholing betreft een workshop ‘Zie Zo Zintuigen’ die door een vrijwilliger is gevolgd. 
De post ‘overige algemene kosten’ bevat de kosten voor de vrijwilligersborrel. 
 
Aan het einde van het boekjaar is € 20.261,08 toegevoegd aan de reserves. 
Geoormerkte reserveringen: 

• € 19.750,- is gereserveerd voor de aanleg van het interactief wandelparcours in 2020. 

• € 4.594,- is gereserveerd voor het project Samen op Verhaal Komen op Nuwenhuys in 

2020. 

BALANSBALANSBALANSBALANS          2019201920192019    

       

ActivaActivaActivaActiva          

Immateriële vaste activa    €           694,86  

Materiele vaste activa    €                   -    

Vorderingen en overlopende activa    €                   -    

Liquide middelen    €      31.777,02  

TotaleTotaleTotaleTotale    activaactivaactivaactiva           €      32.471,88  

    

PassivaPassivaPassivaPassiva          

Reserves    €      30.703,89  

Langlopende schulden    €           868,57  

Kortlopende schulden    €           815,14    

Overlopende passiva    €             84,28  

    

TotaleTotaleTotaleTotale    passivapassivapassivapassiva           €      32.471,88  
 
 
ToelichtingToelichtingToelichtingToelichting    
Op de balans van de Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys zijn de 
oprichtingskosten opgenomen in de post immateriële vaste activa. De oprichtingskosten zijn 
bekostigd met een langlopende lening. De reserve bestaat uit de rekening courant, met daarvan 
afgetrokken de overlopende passiva. De overlopende passiva bestaat uit een nog onbetaalde 
factuur, waarvan de diensten al wel geleverd zijn. 
 
 
 

    


