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1 Algemeen

Oprichting

Missie

Activiteiten

Vaststellen jaarrekening

Bestuur

� Mevrouw C.D. Kluppel-Pathuis (voorzitter)
� Mevrouw M.C. Kruit-Krijtenburg (secretaris)
� Mevrouw A.J. Folkersma-Kramer (penningmeester).
� Mevrouw H.J. Boerema-Bouwman

Stichting Parel Is opgericht bij notariële akte verleden op 08 april 2005. De
Stichting is ingeschreven in het handelsregister beheerd door de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Groningen in Groningen onder nummer
02088195.

Wij geloven dat ieder mens door God ‘als een parel’ geschapen is. Het leven
laat echter sporen na, zodat de parel soms niet meer glanst of zichtbaar is. 
Met de naam ‘Parel’ willen we laten zien dat God, onze hemelse Vader, van
ieder mens houdt en ons de moeite waard vindt.
Vanuit dit besef willen wij vrouwen laten ervaren dat ze kostbaar en uniek zijn.
Zij zijn een toegevoegde waarde voor hun omgeving en de samenleving.

Wij geven vorm aan de missie door het organiseren van diverse activiteiten voor 
vrouwen in Midden-Groningen. De meeste vrouwen bevinden zich in kwetsbare
situaties en verdienen het om bemoedigd te worden d.m.v. ontspannende en
motiverende activiteiten. We willen graag dat zij mogen ervaren en weten, dat
ze er toe doen, waardevol en prachtig als vrouw. Waarmee de glans van hun
parel weer zichtbaar zal zijn in hun dagelijkse leven.

Het bestuur heeft de jaarrekening 2020 in de bestuursvergadering van 20
januari 2021 vastgesteld.

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:
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2 Jaarrekening
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2.1 Balans per 31 december 2020

(na resultaatbestemming) € € € €

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa 1. -            -            

-            -            

Vlottende activa
Liquide middelen 2. 8.054        7.588        

8.054        7.588        

TOTAAL 8.054        7.588        

PASSIVA

Eigen Vermogen 3. 
Vrije reserve 7.754        7.588        

7.754        7.588        

Kortlopende schulden

4. 
300           -            

300           -            

TOTAAL 8.054        7.588        

31 december 2020 31 december 2019

 Kortlopende schulden en overlopende 
passiva 
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2.2 Resultatenrekening 2020

Realisatie 
2020

Begroting 
2020

Realisatie 
2019

€ € €

Opbrengsten
Baten van particulieren 5. 300           1.850        944           
Baten van bedrijfsleven 6. -            180           500           
Baten van religieuze instellingen 7. 347           400           534           
Overige opbrengsten 8. -            560           -            

647           2.990        1.978        

Lasten
Besteed aan doelstellingen 9. 20             890           963           
Wervingskosten 10. 270           500           165           
Kosten beheer en administratie 11. 192           270           388           

482           1.660        1.516        

Financiële baten en lasten 12. 1                -            -            

Resultaat 166           1.330        462           

Resultaatbestemming
Toevoeging / onttrekking aan vermogen
Vrije reserve 166           462           

Totaal resultaatbestemming 166           924           
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2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Grondslagen voor waardering van de activa en passiva

Algemeen

Activa en passiva

Materiële vaste activa

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen
aanvaarde waarderingsgrondslagen.

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 boekjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke
waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans en resultatenrekening zijn
in de jaarrekening genummerd.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve
bijzondere waardeverminderingen. 

Investeringssubsidies worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de
materiële vaste activa. Uit de balanspost investeringssubsidies valt jaarlijks een
gedeelte ten gunste van het bedrijfsresultaat vrij, in lijn met de afschrijvingstermijn
van het gesubsidieerde actief. De vrijval wordt in de resultatenrekening
gepresenteerd als een vermindering van de afschrijvingen. 

De afschrijvingstermijnen van de vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte
economische levensduur.
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Vorderingen

Liquide middelen

Grondslagen van resultaatbepaling

Vorderingen worden opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de
effectieve rentemethode. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op
grond van verwachte oninbaarheid. Bij individueel belangrijke vorderingen
geschiedt deze beoordeling van verwachte oninbaarheid op individuele basis.
Voor individueel niet-belangrijke vorderingen wordt de omvang van de
voorziening op collectief statische wijze bepaald.

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden, voor zover niet anders
vermeld, staan dezen ter vrije beschikking van de stichting.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het
verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde
waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking
hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als
deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande
jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden
gewaardeerd tegen de reëele waarde, voor zover die bepaalbaar is. In dat geval
worden zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord.
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2.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

1.  Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt: 31-12-2020 31-12-2019

Inventaris -                 -                 

Totaal materiële vaste activa -            -            

2.  Liquide middelen

De specificatie is als volgt: 31-12-2020 31-12-2019

Rekening courant Rabobank 1.243        778            
Spaarrekening Rabobank 6.811        6.810        

Totaal liquide middelen 8.054        7.588        



10 / 14

PASSIVA

3.  Eigen Vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-12-2020 31-12-2019

Vrije reserve 7.754        7.588        

Totaal eigen vermogen 7.754        7.588        

Saldo per Resultaat- Overige Saldo per
Het verloop is als volgt weer te geven: 1-01-2020 Bestemming mutaties 31-12-2020

Vrije reserve 7.588        166           -            7.754        

Boekwaarde per 31 december 7.588        166           -            7.754        

4.  Kortlopende schulden en overlopende passiva

De specificatie is als volgt: 31-12-2020 31-12-2019

Rekening courant Voedselbank 300            -                 
Nog te betalen overige kosten -                 -                 

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 300           -            
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2.5 Toelichting op de resultatenrekening

Opbrengsten

5. Baten van particulieren

De specificatie is als volgt:
Realisatie 

2020
Begroting 

2020
Realisatie 

2019

Donaties en giften 300            1.800        852            
Eigen bijdrage deelnemers -                 50              92              

Totaal Baten van particulieren 300           1.850        944           

6. Baten van bedrijfsleven

De specificatie is als volgt:
Realisatie 

2020
Begroting 

2020
Realisatie 

2019

Donaties en giften -                 180            500            

Totaal Baten van bedrijfsleven -                 180           500           

7. Baten van religieuze instellingen

De specificatie is als volgt:
Realisatie 

2020
Begroting 

2020
Realisatie 

2019

Donaties en giften 347            400            534            

Totaal Baten van religieuze instellingen 347           400           534           
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Lasten

9. Besteed aan doelstellingen

De specificatie is als volgt:
Realisatie 

2020
Begroting 

2020
Realisatie 

2019

Parelcafé -                 80              105            
Avondactiviteiten -                 570            843            
Verwendag moeders -                 180            -                 
Cadeautjes 20              60              15              

Totaal 20             890           963           

10. Wervingskosten

De specificatie is als volgt:
Realisatie 

2020
Begroting 

2020
Realisatie 

2019

Kosten website 270            70              165            
Kosten communicatie -                 -                 -                 
Reclame- en advertentiekosten -                 -                 -                 
Kosten benefietavond -                 430            -                 
Overige wervingskosten -                 -                 -                 

Totaal Wervingskosten 270           500           165           

11. Kosten beheer en administratie

De specificatie is als volgt:
Realisatie 

2020
Begroting 

2020
Realisatie 

2019

Vrijwilligers en bestuur 14              120            280            
Huisvestingskosten 60              20              -                 
Kantoorkosten 118            130            108            
Afschrijvingskosten -                 -                 -                 
Contributies en abonnementen -                 -                 -                 
Overige kosten -                 -                 -                 

Totaal Kosten beheer en administratie 192           270           388           
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12. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt:
Realisatie 

2020
Begroting 

2020
Realisatie 

2019

Rente banktegoeden -1               -                 -                 

Totaal Financiële baten en lasten - 1 -            -            

Aan de bestuuurders zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt en ook hebben 
zij geen bezoldiging ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden.
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3 Overige gegevens

3.1 Voorstel bestemming batig saldo

€

Toevoeging aan vrije reserve 166        

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door het bestuur van de 
stichting is het batig saldo over 2020 ad € 166 als volgt verwerkt:


