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Algemeen
Doelstelling
SUN Weert is opgericht op 16 december 2019 en heeft als doel om inwoners van Weert, die in
urgente financiële nood verkeren, te ondersteunen middels een gift. De gift beoogt te voorkomen dat
ernstige(re) financiële problemen ontstaan en beoogt een bijdrage te leveren aan een toekomstperspectief. De aanvragen bij SUN Weert zijn bedoeld voor mensen die geen (tijdig) beroep kunnen
doen op een voorliggende voorziening en welke anders tussen schip en wal dreigen te raken. Een
relatief klein bedrag maakt daarbij vaak al het verschil.

Financiering van de activiteiten
De gemeente Weert draagt zorg voor de dekking van de volgende organisatiekosten:

•

Huur van de kantoorruimte aan de Beekstraat 54 te Weert; de kosten hiervan zijn buiten
deze jaarrekening gehouden

•

De kosten van de Coördinator Sun Weert voor een totaal van 12 uur per week; de kosten
worden betaald aan de werkgever van de Coördinator, Algemeen Maatschappelijk Werk
Midden Limburg; de kosten hiervan zijn buiten deze jaarrekening gehouden

•

Op basis van de begroting van Stichting SUN is van de gemeente Weert een bijdrage
ad € 7.200 ontvangen ter dekking van de gerealiseerde bureaukosten. De gerealiseerde
bureaukosten 2020 zijn verantwoord in de exploitatierekening. Het niet gerealiseerde
deel van de subsidie is een als nog te realiseren post in de balans per 31 december 2020
verantwoord.

Het budget voor de giften aan de inwoners van Weert wordt geheel gevuld met bijdragen van
diverse fondsen en organisatie die goede doelen steunen. Het bestuur van SUN Weert heeft zich ten
doel gesteld om meer fondsen en andere bronnen uit de omgeving van Weert aan SUN Weert te
binden.
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding.
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Resultaten 2020
In 2020 konden de bureaukosten ruimschoots worden gedekt met de bijdrage van de gemeente
Weert. De afspraak is dat het restant wordt ingezet voor dekking van de bureaukosten in 2021.
In totaliteit zijn in 2020 101 aanvragen behandeld en 74 aanvragen (deels) toegekend.
In totaliteit zijn 26 aanvragen voor voedselbonnen gehonoreerd; op basis hiervan zijn 34 voedselbonnen verstrekt.
Exclusief voedselbonnen zijn 48 aanvragen toegekend; twee aanvragen betreft het verstrekken van
een fiets, die door de leveranciers met gesloten beurs ter beschikking zijn gesteld.
Met de 48 toegekende aanvragen is een bedrag gemoeid van € 22.118,33.
Dit is een gemiddelde van € 460,80 per gift.
Het positief resultaat van de Stichting bedraagt € 9.730,60.
Dit is toegevoegd aan het eigen vermogen.
Balans per 31 december 2020
(alle bedragen zijn in €)
										

31-12-2020

Activa
Vaste activa
Inventaris										
		
Vlottende activa
Voorraden									
Nog te ontvangen rentebaten						
Liquide middelen								
										
Totaal activa									

0,00
560,00
1,43
15.224,39
------------------ +
15.785,82

Passiva
Eigen vermogen
Reserve noodhulp										9.730,60
						
							
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Nog te betalen rentelasten							
Nog te realiseren subsidiebijdragen						
									
Totaal passiva
								

14,95
6.040,27
------------------ +
15.785,82
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Staat van baten en lasten 2020
(alle bedragen zijn in €)
										

31-12-2020

Baten
Ontvangen donaties voor giftenbudget					
Ontvangen donaties voor bureaukosten						
Rente										
										
Totaal baten								

33.037,50
1.159,73
1,43
-------------- +
34.198,66

Lasten
Uitgaven giftenbudget							

23.308,33

Bureaukosten									
									
Totaal lasten								

1.159,73
--------------- +
24.468,06

Saldo baten en lasten							

9.730,60
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING
EN RESULTAATBEPALING
Informatie over de stichting
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Urgente Noden Weert is feitelijk gevestigd op Beekstraat 54, 6001 GJ te Weert en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 76672735, RSIN 860738541,
In januari 2020 ontving de Stichting de ANBI-status.

Algemene toelichting
Belangrijkste activiteiten van de Stichting
De activiteiten van Stichting Urgente Noden Weert bestaan voornamelijk uit het verstrekken van
giften aan inwoners van Weert, die in urgente financiële nood verkeren. De gift beoogt te voorkomen
dat ernstige(re) financiële problemen ontstaan en beoogt een bijdrage te leveren aan een toekomstperspectief. De aanvragen bij SUN Weert zijn bedoeld voor mensen die geen (tijdig) beroep kunnen doen op een voorliggende voorziening en welke anders tussen schip en wal dreigen te raken.
De giften worden verstrekt naar aanleiding van aanvragen van gekwalificeerde hulpverleners; de
hulpverleners ontvangen de gift teneinde hun cliënt hiermee te ondersteunen.
Vergelijkende cijfers
Aangezien de stichting per 16 december 2019 is opgericht ontbreken vergelijkende cijfers in de
jaarrekening.

Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. 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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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur, ontvangen investeringssubsidies en bijzondere waardeverminderingen.
Voorraden
Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.
Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, eventueel onder aftrek van een
voorziening voor oninbaarheid.
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 ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van
transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de toegekende subsidies en alle hiermee
verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De basten en lasten worden
bepaald met in achtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
De de Stichting heeft geen winstoogmerk en is derhalve niet onderhevig aan de heffing van
winstbelastingen.
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Toelichting op de onderscheiden
posten van de Balans
Vaste activa
De aangekochte kantoorinrichting is in zijn geheel gesubsidieerd door de gemeente Weert en is
derhalve niet geactiveerd.

Voorraden
Dit betreft de voedselbonnen die door de Stichting zijn aangekocht bij de Jumbo supermarkt. Deze
bonnen worden verstrekt aan mensen waarbij sprake is van acute nood. Het betreft mensen/gezinnen die, door omstandigheden, eenmalig geen geld hebben om eten te kopen. Deze bonnen worden
meestal binnen 24 uur na de aanvraag verstrekt. De bon, met een waarde van 35 euro, kan in de
supermarkt besteed worden. Op deze manier kunnen de belangrijkste levensmiddelen worden gekocht. Bij grote gezinnen zijn incidenteel meerdere bonnen verstrekt.

Totaal gekochte supermarktbonnen

50 € 1.750,00

Verstrekte supermarktbonnen door SUN Weert
									
Resteert eind 2020							

34 € 1.190,00
--------------------- 16 € 560,00

waarvan in eigendom van Stichting SUN op voorraad bij:
Ontvangen

Uitgegeven

Resteert 31/12

AMW

26

18

8

Gemeente Weert

17

14

3

Voedselbank

5

0

5

Sun Weert

2

2

0
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Liquide middelen
Dit betreft:
Rekening Courant NL74RABO 0349 7533 69			
Bedrijfsspaarrekening NL74RABO 3666 4475 07		
									
		
Eigen vermogen
Reserve begin boekjaar						
Saldo resultaat boekjaar						
									
Reserve einde boekjaar						

€ 2.724,39
€ 12.500,00
------------------ +
€ 15.224,39
€ 0,00
€ 9.730,60
-------------------- +
€ 9.730,60

Toe te wijzen aan:
• Stichting Samenfonds 0495					
• Stichting Fonds Camp					
• Stichting Nalatenschap De Drevon				
• Stichting FondsDBL						
• Gravin van Bylandt Stichting					
• Stichting Urgente Noden Nederland			
• Rotaryclub Weert						
• Voedselbonnen						
• Overig							
		

€ 950,32
€ 0,00
€ 1.563,65
€ 389,70
€ 3.951,00
€ 2.314,50
€ 0,00
€ 560,00
€ 1,43

Kortlopende schulden en overlopende passiva
De gemeente Weert verstrekte een subsidie van € 7.200 voor de dekking van bureaukosten, zijnde
alle kosten die geen betrekking hebben op de giften.
De kosten bedroegen in het boekjaar een bedrag van € 1.159,73.
Het resterende bedrag ad. € 6.040,27 zal in 2021, conform afspraak met de gemeente Weert,
besteed worden aan bureaukosten.
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Toelichting op de Staat van baten en
lasten 2020
Ontvangen donaties voor giftenbudget
•
•
•
•
•
•
•
•

Stichting Samenfonds 0495					
Stichting Fonds Camp					
Stichting Nalatenschap De Drevon				
Stichting FondsDBL						
Gravin van Bylandt Stichting					
Stichting Urgente Noden Nederland			
Rotaryclub Weert						
Overig							

€ 5.000,00
€ 10.000,00
€ 2.500,00
€ 2.500.00
€ 5.000,00
€ 7.250,00
€ 700,00
€ 87,50
-------------------- +
€ 33.037,50

Ontvangen donaties voor bureaukosten
De gemeente Weert verstrekte een subsidie van € 7.200 voor de dekking van bureaukosten.
Hiervan is uitgegeven € 1.159,73; dit bedrag is als baten verantwoord.

Rente

Rente spaarrekening							

€ 1,43

Uitgaven giftenbudget
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stichting Samenfonds 0495					
Stichting Fonds Camp					
Stichting Nalatenschap De Drevon				
Stichting FondsDBL						
Gravin van Bylandt Stichting					
Stichting Urgente Noden Nederland			
Rotaryclub Weert						
Overig							
Saldo nog uit te geven voedselbonnen		

€ 4.049,68
€ 10.000,00
€ 936,35
€ 2.110,30
€ 1.049,00
€ 4.935,50
€ 700,00
€ 87,50
-/- € 560,00
--------------------- +
€ 23.308,33

Bureaukosten
•
•
•
•
•

Kosten Rabobank						
Kosten Kamer van Koophandel				
Kosten bestuur						
PR en Communicatie						
Overig								

€ 164,73
€ 50,00
€ 225,64
€ 713,90
€ 5,46
----------------------- +
€ 1.159,73
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Begroting 2021
Inkomsten
•

Donaties en giften					

•

Bijdrage gemeente Weert bureaukosten		

€ 35.000,00
€ 6.040,27

Uitgaven
•

Donaties 							

•

Bureaukosten:						
o Bankkosten en Rente
o PR en Comminicatie
o ICT				
o Abonnementen
o Bestuur 		
o Administratie		
o Overig			

Totaal: 						
Resultaat								

€ 40.000,00
€ 150,00
€ 2.500,00
€ 1.000,00
€ 100,00
€ 200,00
€ 2.000,00
€ 90,27
€ 6.040,27
€ - 5.000,00

12

Ondertekening
Vastgesteld op 21 januari 2021 te Weert

Ger Verstegen

Jan Karel Jobse

Voorzitter

Penningmeester

Sylvia Kuipers

Harry Coolen

Algemeen Bestuurslid

Algemeen Bestuurslid

Antoinette Roos
Secretaris
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Sun Weert
Beekstraat 54
6001 GJ Weert
info@sunweert.nl
www.sunweert.nl

