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Jaarverslag van het bestuur 

Voor u ligt het jaarverslag 2021 van Stichting Vrienden van het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé, 
te Leeuwarden.  

 

Doel  

De Stichting heeft ten doel het financieel en op alle andere mogelijke manieren ondersteunen van 
het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé.  Dit betreft zowel de financiële ondersteuning van 
allerhande praktische zaken die de school en het onderwijs ten goede komen, als de profilering van 
de identiteit van de school. 

ANBI  

Stichting Vrienden van het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé  is door de Belastingdienst erkend als 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat giften onder voorwaarden aftrekbaar zijn 
voor de inkomstenbelasting.  

Bestuur 

Per einde boekjaar 2021 bestond het bestuur uit; Pieter Duijff (voorzitter); Ivan Pakan (secretaris);  
Mascha Kattouw (penningmeester) en Wendy Zuidema - Haans (lid). De bestuursleden verrichten 
hun werkzaamheden onbezoldigd.  

Financieel resultaat 2021  

De Stichting heeft het boekjaar 2021 afgesloten met een positief resultaat van € 3.561. Het resultaat 
is toegevoegd aan de overige reserves. 

 

Kengetallen        2021   2020 

Bestedingspercentage aan doelstelling van de baten                  0,0%    150,3% 

 
Bestedingspercentage aan doelen van de lasten    0,0%   97,2% 
Bankkosten       39,0%     2,3%  
Overige kosten        61,0%     0,5%  

Totaal % lasten        100%    100% 

 

 

 

  



JAARREKENING 2021 

Balans per 31 December 2021 

(na resultaatbestemming)    31-12-2021  31-12-2020 
    €    € 

Actief  

Vlottende activa  
Vorderingen en overlopende Activa         0       0 
Liquide middelen                7.340             3.779 

          7.340              3.779 

Passief  

Reserves en fondsen 
Reserves          0        0 
Overige reserves    1]            7.340              3.779 

Fondsen               7.340               3.779 

Staat van baten en lasten over 2021 

Realisatie                                 2021    2020 

Baten 
Baten uit incasso    2]             3.290   3.165 
Baten uit contributies    2]  605      510 
Eenmalige baten         0           0  
Som der baten                 3.895    3.675 

Lasten  
Besteed aan doelstellingen   3]                    0   5.524 
Werving baten       202           0 
Overige kosten          0         29 
Bankkosten      132         129 
Som der lasten                   334                 5.682 
 

Saldo van baten en lasten               3.561               - 2.007 

    

*] verwijst naar de overeenkomstige nummering in de toelichting 

 

 

 

 

 



Toelichting op de jaarrekening 2021 

Algemeen  

De activiteiten van Stichting Vrienden van het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé dat kantoor 
houdt en statutair gevestigd is in Leeuwarden, bestaan voornamelijk uit het werven van fondsen 
voor de ondersteuning van het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé.  

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening  

De jaarrekening is opgesteld in euro’s en in overeenstemming met de Richtlijn voor de 
jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen.  

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten. De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde, tenzij bij het 
betreffende balanshoofd anders wordt vermeld.  
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.  

Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva  

Liquide middelen  

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.  

Reserves en fondsen  

De reserves en fondsen zijn zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar is 
en welk gedeelte is vastgelegd.  

Bestemmingsfonds  

Dit betreft gelden waaraan door derden een specifieke bestemming is gegeven.  

Overige activa en passiva 

Alle overige posten in de balans worden, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen boekwaarde. 

Grondslagen voor het bepalen van het resultaat  

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 
lasten 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. Baten waarvoor een bijzondere 
bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten en lasten verwerkt; indien deze baten in 
het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden toegevoegd aan een 
desbetreffende bestemmingsreserve respectievelijk bestemmingsfonds.  

Baten uit fondsenwerving  

Onder baten uit fondsenwerving worden verstaan de van derden ontvangen gelden en voor het 
verslagjaar toegezegde giften en opbrengsten uit activiteiten. Deze baten zijn verantwoord onder de 
baten uit incasso en contributies.  

 

 



Kosten fondsenwerving  

Onder de kosten fondsenwerving worden verstaan de kosten die direct verband houden met de in 
het verslagjaar ontwikkelde fondsenwervingsactiviteiten. Deze kosten zijn verantwoord onder de 
kostenpost werving baten. 

 

Toelichting op de balans 2021 

 

Reserves en Fondsen  

1] Overige Reserves  
Het verloop van deze post in 2021 is    2021    2020 

 
Stand per 1 januari      3.779    5.786 
Resultaatverdeling  (2020 negatief)   3.561   2.007 
Stand per 31 december     7.340                3.779 

 

Toelichting op de staat van baten en lasten 

2) In het boekjaar 2017 is het bestuur begonnen met het werken met incasso’s. Hierdoor zullen de 
contributies toenemen en zijn deze ook beter voorspelbaar door de tijd. Er worden geen brieven 
voor eenmalige contributies gestuurd. 

 

3) Uitsplitsing bijdragen       2021   2020 

Aanschaf audio apparatuur           0                3.999 
Bijdrage BNA naaimachines           0   1.500 
Overige bijdragen            0        25 
Bijdrage grote avond schoolclub          0          0 
Totaal besteed aan doelstellingen          0   5.524 
 
Als gevolg van de coronacrisis zijn de buitenschoolse activiteiten zeer beperkt geweest en zijn geen 
bijdragen aangevraagd. Begin 2022 wordt de aanvraag voor een pingpongtafel afgerond.  
 
Overige gegevens 
 
De jaarrekening is door het bestuur van de Stichting Vrienden van het Christelijk Gymnasium Beyers 
Naudé vastgesteld in de vergadering d.d.4 april 2022. 


