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Vergoedingen bestuur
Bij de oprichting van de stichting is besloten dat de bestuursleden geen vergoeding
ontvangen, Het werk voor de stichting wordt door een ieder op vrijwillige basis en
bela ngeloos uitgevoerd.

Bestuurswisseling
Per 1-1-2022 neemt Sietze Looijenga het penningmeesterschap van Simon Kuper
over. Simon heeft na 4 jaar aangegeven de functie te willen neerleggen.
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Eindbalans 2021

Debet Credit
€ 1,.758,57

€ 4.823,70

€ 2.528,73

Eigen vermogen
Projectreserveringen

Mobiliteitsfonds

Overige

Rabobank Lopend

Ra boba nk Spaarrekening

€

€

€

€

9.111,00

9.111,00 € 9.111,00

)

Eindbalans 2O2L

Toelichting op de balans ?OZL

Het balanstotaal ten opzichte van 2020 is gedaald met name uitgaven aan het
project biodiversiteit en uitgaven voor mobiliteit.
De projectreserveringen van 202L bestaat uit (geoormerkte) gelden die bestemd
zijn voor;

o Gereedschappen € L036,7L
o Muzieklessen en cultuur C L299,0t
o Het project Biodiversiteit € 347
o Afgesloten afgeronde projecten € 2t4O,98, verkregen uit eerdere

fondsverwerving voor 2021 waarvan in overleg met fondsen het project is
gesloten.

Op de lopende rekening staan ontvangen donaties van de freonen en ontvangen
bijdragen voor projecten.

a

a

)

a
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Eindbalans 2020

Debet Credit
€ 821,00

€ 14.2ro,44
€ 6.1,40,29

Eigen vermogen
Kapitaal

Mobiliteitsfonds

Overige

Rabobank Lopend

Raboba nk Spaa rrekening

€

€ tL.367,41.
€ 9.804,32

Balanstotaal € 21,.t7L,73 € 2t.17L,73
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Resu ltatenreken in g 2O2L

Resultaat
2020

Eigen vermogen

Donaties
Projectvergoed ingen
(fondsen)

Vergoedingen gebruik
personenbus

€

€

€

940,00

7.907,O0

4.800,00

Kosten personenbus

Bankkosten / Rente

Kosten software &
website

Zonneboot
Duofiets

Overige

Theaterproject 2019

€ -3.666,72

€ -139,19

€

€

€

€

€

-238,L4

-629,0O

-427,OO

Resultaat 2020 € 8.546,95

Resultaat

202t

Donaties
Projectvergoed ingen
(fondsen)

Vergoedingen gebruik
personenbus

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

1",185,00

3.750,00

4.80U,00

Kosten personenbus

Bankkosten / Rente

Kosten software &
website
Zonneboot

Duofiets

Overige

Projecten

Biodiversiteit

Muziekproject
Gereedschappen

-6.957,64

-138,18

-240,O2

-1,.2!3,90

-r09,25

-10.810,00

-1.363,45

-963,29

-72.060,73

Resultaat 2021
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Toelichting resultatenrekening 2O2L=
r Ontvangen donaties zijn ontvangsten van Freonen van de stichting.
o De onkostenvergoeding voor de bus zijn ontvangsten van zorgboerderij De Ripen

welke onkosten dekken voor gebruik van de personenbus, Afschrijving wordt
hierin niet meegenomen. De onkosten in 2O2L waren hoger dan de vergoedingen.
Het verschil wordt bijgedragen vanuit het mobiliteitsfonds,

. Jaarlijks worden kosten en vergoedingen gedvalueerd en zo nodig aangepast. De
bus wordt uitsluitend voor zorgboerderij of stichting gerelateerde zaken ingezet,
zodoende, zakelijk gebruikt. In de praktijk betekent dit veelal cli€ntenvervoer. De
onkostenvergoeding voor gebruik van de bus blijft in 2022 gelijk.

. Gemaakte kosten voor de bus zijn onderhoud, verzekering en wegenbelasting,
Brandstof wordt door de gebruiker zelf betaald.

. Bankkosten zijn jaarlijkse bankkosten voor gebruik van de lopende- en
spaarrekening.

. De kosten voor software en website zijn dit jaar niet gemaakt.

. De uitgave voor zonneboot betrof uitsluitend de verzekering van de boot.

. De duofiets heeft onderhoud gehad als ook zijn de accu's vervangen. Er wordt
dagelijks dankbaar gebruik gemaakt van de duofiets.

. Voor het project biodiversiteit zijn kosten vergoed vanuit geoormerkte gelden
welke middels fondsverwerving in 2020 en 202L ontvangen zijn

. Voor muzieklessen en gereedschappen was nog geld gereserveerd van in 2020
ontvangen en geoormerkte gelden.

Toelichting resultaat van de Stichting

Het resultaat in 2A2t was negatief als gevolg van hogere uitgaven en lagere
vergoedingen. Ook waren er in 2020 reeds gelden vanuit fondsen ontvangen welke in
2O2L benut werden voor het project Biodiversiteit.
Het eigen vermogen van de stichting is gestegen. Er is nog voldoende kapitaal voor
reserves, eventuele uitgaven en onderhoud aan mobiliteit voor 2022.

Tot slot

Mede dankzij de ontvangen financidle steun van meerdere fondsen en donateurs
hebben we een goede bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkelingen van
zorgboerderij De Ripen en hierdoor aan mensen met een beperking in de breedste zin
van het woord. Hiervoor is de stichting ruim 12 jaar geleden opgericht en
bestuursleden zijn blij hier een geheel vrijwillige bijdrage aan te kunnen leveren.

Er is door de mensen van de zorgboerderij veel werk in eigen beheer verricht met
grote inzet van vrijwilligers, hulpboeren en freonen,

Een woord van dank aan een ieders bijdrage, in welke vorm dan ook.

Namens Stichting de Ripen,

Simon Kuper
Penningmeester
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Verantwoord i ng Kascontrolecom m issie:

Het bestuur heeft ons gevraagd de boekhouding en jaarrekening over 2O2L te
controleren:

De boekhouding is gecontroleerd en akkoord bevonden.
De jaarrekening is een getrouwe weergave van de stukken die wij hebben
ontvangen.
Het bank- en spaarrekeningnummer zijn ook digitaal gecontroleerd.

Datum ,kt"aruarl 2022

Naam: Sietze n ten : Sietze Looijenga
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