‘t Opkikkertje
gevestigd te Hoogerheide
Jaarverslag 2020

’t Opkikkertje, Hoogerheide

Inhoudsopgave

Jaarverslag
Algemeen
Vaststelling jaarrekening
Verslag van bestuur over 2020

Jaarrekening
Balans per 31 december 2020
Winst- en Verliesrekening over 2020
Toelichting op de balans per 31 december 2020
Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2020
Voorstel resultaatverwerking
Algemeen
Oprichting stichting
Stichting Vakantiehuis ‘ Opkikkertje is opgericht op 4 februari 1983 en staat ingeschreven in Handelsregister Kamer
van Koophandel te Tilburg onder nummer 41096346.

Vaststelling jaarrekening
Het bestuur heeft de jaarrekening 2020 vastgesteld d.d.: 29 juni 2021
Het resultaat na belastingen, afschrijvingen, vorderingen en nog te betalen facturen over het boekjaar 2020 bedroeg
op 31 dec 2020 € 8.810 (zonder de vorderingen en schulden was de stand op 1 jan € 10.584)
Verslag van het bestuur over 2020
Het bestuur van Stichting Vakantiehuis ’t Opkikkertje bestond in 2020 uit:
Ad van Dorst, voorzitter
Toine van Agtmaal, penningmeester, vicevoorzitter.
Annemarie van den Boom, secretaris
Jacqueline van den Plas
Rink Voors
Mart Snoek

Wijzigingen:
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In juni 2020 is Mart Snoek toegetreden tot het bestuur.

In 2020 is het bestuur 4x in vergadering bijeen geweest, i.v.m. Corona is 1 vergadering vervallen. Er is besloten om
in 2021 wederom 5x te vergaderen

Belangrijke agendapunten:

Corona
Corona zette een streep door diverse sponsoractiviteiten alsmede een open dag. Ook
is Familyland een tijd gesloten geweest waardoor er geen verhuur kon plaatsvinden.
Onderhoud
Door vrijwilligers is het Opkikkertje aan de buitenkant opgeschilderd. Ook zijn alle
huisjes aan de buitenkant grondig schoongemaakt, dank daarvoor aan de Rotary club
Gastheren
Dit jaar is door diverse vrijwilligers via een roulatie systeem regelmatig de huisjes
bezocht.
ANBI status
ANBI status is aangevraagd en goedgekeurd
Boekingen
De website van Familyland is zodanig aangepast dat de huisjes van onze stichting
zichtbaarder zijn en direct geboekt kunnen worden.
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Jaarrekening
Balans per 31 december 2020 (€)
31 december 2019

Activa
Vaste activa

31 december 2020

1

Stand 1 januari
Investeringen
Afschrijvingen
Stand 31 december

141.859

141.087

-772

-772
141.087

140.315

Vlottende activa
Vorderingen

2

2.314

2.912

Liquide middelen

3

30.922

34.078

36.990

33.236

Totaal

177.305

174.323

31 december 2019

Passiva

31 december 2020

Eigen vermogen
Stand 1 januari

157.119

Resultaat boekjaar excl.
Vorderingen en schulden.
afschrijvingen

163.579

7232
-772

10.584
-772
9.812

6.460

163.579

Stand 31 december

Langlopende schulden

4

Stand 1 januari
Aflossingen

15.587
-4.891

Stand 31 december

Kortlopende schulden
Totaal

173391

5

10.696
-10.696
10696

0

48

3914

174.323

177.305
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Winst en verlies/rekening 2020
Omschrijving
RABO rente betaling voor lening
Bank spaarrekening rente
Onderhoud algemeen plus aanpassingen
reiniging matrassen
parkbijdrage
elektra, gas, nog betalen
schoonmaak, nog betalen
Belastingen BTW afdracht/ontvangsten
BTW 4de kwartaal 2020 nog niet ontvangen
Gemeentelijke belastingen
Sponsoring
Ontvangsten verhuur
nog ontvangen huur
Reclame en advertenties
Representatie en bestuur/vrijwilligers
Bankkosten
verzekeringen
TV digitale antenne KPN
Website
administratiekosten
Saldo winst na verrekening

Verlies
287,47

Winst
2,59

7.430,44

276,00
1.797,00
2.403,00
1.235,00
331,00
61,00
520,33
7.150,00
15.288,00
2.851,00
30,00
120,24
160,18
2.196,23
230,95
74,25
112,50
8.810,00
25.683,59

25.683,59

resultaatbepaling
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten,
tenzij anders vermeld.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op 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.

Activiteiten
De activiteiten van ’t Opkikkertje bestaan uit het verhuren van aangepaste vakantiehuisjes aan minder valide
mensen met al dan niet met hun gezinnen.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten worden niet toegepast.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten.
Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarde. De cijfers zijn vermeld in euro’s.
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Vorderingen
De overige vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de
nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden
in mindering gebracht.

Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op 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.

Omzet
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op
de tot dat moment in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van
de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegekend.

Kosten
De kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Rentebaten en -lasten
De rentebaten en –lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde interest.
Toelichting op de balans per 31 december 2019
1 Vaste activa
Het verloop van de vast activa in 2020is als volgt:
In 2020 hebben zich, gezien de lage boekwaarde 1 jan 2020, geen afschrijvingen meer plaats gevonden voor het
uitstapje en ’t Stekske, inmiddels ruim onder de 50% van de aanschafwaarde. Idem het inventaris van alle bungalows
staat op een vast bedrag.
Voor ’t Opkikkertje is de 50% van aanschafwaarde nog niet bereikt en wordt er jaarlijks nog 2,5% afgeschreven.
aanschafw.
Terrein

afschrijving

Boekwaarde

Boekwaarde

2020

31-12-2019

31-12-2020

0

€ 78.387,22

€ 78.387,22

€ 78.387,22

Gebouwen
Opkikkertje

€ 30.849,34

€ 19.870,54

€ 19.098,84

Uitstapje

€ 62.335,64

0

€ 17.284,62

€ 17.284,62

Stekske

€ 61.410,45

0

€ 18.961,74

€ 18.961,74

€ 56.116,90

€ 55.345,20

(2,5%) 771.70

€ 154.595,43
Inventaris
Opkikkertje

€ 10.137,00

0

€ 1.600,00

€ 1.600,00

Uitstapje

€ 10.200,00

0

€ 2.491,59

€ 2.491,59

Stekske

€ 10.200,00

0

€ 2.491,59

€ 2.491,59

€ 30.537,00

0

€ 6.583,18

€ 6.583,18

€ 141.087,30

€ 140.315,60

Totaal

€ 263.519,65
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2 Vorderingen totaal € 2.912
BTW + Familyland nabetalingen en afrekeningen
BTW 2020 4de kwartaal 2020 € 61 nabetaling verhuur € 2851
3 Liquide middelen
€ 34.078
Kas € 158
Rabobank betaalrekening € 5.073 en spaarrekening € 28.847
4 Langlopende schulden:

€0

Annuïtaire lening RABO-Bank
Overeenkomstnummer 1443946931 Rekeningnummer incasso NL15 RABO 0145 1732 83

€ 10.696 Afgelost in november 2020
5 Kortlopende schulden € 3914
Afrekening Familyland over 2020. Facturen komen
o.a. Reiniging van matrassen, gas water, elektra en schoonmaakkosten.

Overige gegevens
Sponsoring 2020
2WIT P J DE en of WIT GOSKER T DE Gift PJ de Wit
25,00
3
Mevr
G
Snel-van
Dalen
gift
50,00
4
0
1
1.000,00
-Lionsclub Bergen Op Zoom e.o. Donatie
-0
5
1ROPARUN PALLIATIEVE ZORG Roparunnerstad 2019 proj 19.02
2.000,00
1
-W DE RU EN C WESSELIUS LEIDEN gift
7
2
25,00
2Community Service Rotary Club Bergen op Zoom Noord - bedoeld voor de aanschaf van
-0
4
1
500,00
-0nieuwe oven en magnetron apparaten
2
2Community Service Bijdrage Rotary Bergen op Zoom Noord
4
-0
1
200,00
0
9
-2
0Rabobank Zuidwest-Brabant SEPA-CT Nr.001 24.2.2020 PURP CD OTHR
2
1
3.350,00
2
0
-3
7
7.150,00
0
-2
1
0
2
0
Voorstel resultaatverwerking
2
-0
3
0
2
-Het bestuur van de stichting heeft besloten het resultaat de volgende bestemming te geven:
0
2
Het resultaat over 2020 wordt geheel toegevoegd aan het reservefonds met de volgende verdeling:
2
0
0
2
Reservefonds
Stichting vakantiehuis 't Opkikkertje 1jan 2021
0
Schilderwerk Vervanging
CV's

Herkwerken

Vervanging
bedden

Meubilair

Huishoudelijke Onvoorzien
apparaten

totaal

12.500,00

1.500,00

5.000,00

3.500,00

2.000,00

34.078,00

4.000,00

5.578,00

Hoogerheide, d.d. 26 juni 2021
Stichting vakantiehuisje ‘t Opkikkertje
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