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Jaarrekening 
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Balans per 31 december 2021 

(na resultaatbestemming) 

 

 
 

Ref. 31-12-2021 31-12-2020

ACTIVA

Vlottende activa

Liquide middelen 1 87.006              105.906          

87.006                105.906           

Totaal activa 87.006                105.906           

PASSIVA

Eigen vermogen

Bestemmingsfonds 2 -                  6.281              

Algemene en overige reserves 3 63.327              73.478            

63.327                79.759              

Kortlopende schulden

Overige kortlopende schulden 4 23.679              26.147            

23.679                26.147              

Totaal passiva 87.006                105.906           
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Staat van baten en lasten 2021 

 
 

 

RESULTAATBESTEMMING 

 

Het resultaat is als volgt verdeeld: 
 

 

 

 

Ref. 2021 2020

Baten

Donaties 5 2.382              12.321            

Totale baten 2.382                12.321              

Lasten

Overige bedrijfskosten 6 18.814            12.051            

Totale lasten 18.814              12.051              

Saldo van baten en lasten -16.432            270                   

2021 2020

Toevoeging/(onttrekking):

Bestemmingsfondsen -                -                

Algemene en overige reserves -16.432           270                

-16.432            270                   
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Algemeen 

 

Algemene gegevens 

De Stichting Meander Vrienden is statutair en feitelijk gevestigd te Landgraaf. Het adres van de 

stichting is Minckelersstraat 2 in Landgraaf. Meander Vrienden is geregistreerd onder KvK-num-

mer 53540271. 

De doelstelling van Meander Vrienden is: het behartigen van de belangen van allen die bij Stich-

ting Meandergroep Zuid-Limburg, hierna Meander, betrokken zijn en het verrichten van al het-

geen met het vorenstaande verhoud houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting dient 

het algemene belang en heeft geen winstoogmerk. 

 

Verslaggevingsperiode 

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, dat is geëindigd op balansdatum 31 

december. 

 

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 

RJ 640 ‘Organisaties zonder winsttreven’ en Titel 9 BW2. De grondslagen die worden toegepast 

voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op historische kosten, 

tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. 

 

Continuïteitsveronderstelling 
Onze inspanningen zijn gericht op een gezonde bedrijfsvoering, duurzame relaties met onze sta-
keholders en dit alles in een langjarig perspectief. Het eigen vermogen van de stichting is toerei-
kend om de, in de begroting voor het komende jaar, geraamde activiteiten te kunnen financie-
ren. Bij Meander Vrienden was geen sprake van significante financiële gevolgen van de COVID-
19 pandemie. Op basis van de bovenstaande overwegingen is Meander Vrienden van mening is 
dat de continuïteitsveronderstelling gehandhaafd kan blijven, derhalve is de jaarrekening opge-
steld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

 

Vergelijking met voorgaand jaar 

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voor-

gaand jaar. 

 

Vergelijkende cijfers 

Teneinde bij de vergelijking tussen beide jaren een correct beeld te geven zijn, daar waar nodig 

en mogelijk, de vergelijkende cijfers aangepast. In deze jaarrekening zijn geen aanpassingen 

nodig gebleken. 

 

Vreemde valuta 

Er is geen sprake van transacties in vreemde valuta. 

 

Verbonden rechtspersonen 

Meander Vrienden merkt Stichting Meander Zuid-Limburg aan als verbonden rechtspersoon. 

 

Op grond van artikel 7, lid 6 van de regeling verslaggeving WTZi is Stichting Meander Vrienden 

niet in de consolidatie betrokken van Stichting MeanderGroep Zuid-Limburg betrokken. 

 

Begroting 

In afwijking van RJ 640.305 is in de staat van baten en lasten geen begrotingscijfers opgenomen 

daar deze binnen Meander Vrienden niet als stuurinstrument worden gebruikt. 
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Gebruik van schattingen 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en ver-

onderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerappor-

teerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkom-

sten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen 

worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode 

waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen 

heeft. In de jaarrekening van Meander Vrienden zijn volgens het bestuur geen posten opgeno-

men waarbij het gebruik van schattingen, naar mening van het bestuur, kritisch zijn.  

 

Grondslagen van waardering van activa en passiva 

 

Activa en passiva 

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs opgenomen, tenzij an-

ders vermeld in de verdere grondslagen. 

 

Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaar-

rekening genummerd. 

 

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige eco-

nomische voordelen naar Meander Vrienden zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouw-

baar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het 

waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen 

die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar 

kan worden vastgesteld. Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans, 

als een transactie met betrekking tot het actief of de verplichting niet leidt tot een belangrijke 

verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Onder 

verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Rechten en verplichtingen die hier niet 

aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden verantwoord als niet in de ba-

lans opgenomen rechten en verplichtingen. Een actief of verplichting wordt niet langer in de ba-

lans opgenomen als een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische 

en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde 

zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de winst- en 

verliesrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die getroffen die-

nen te worden in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische reali-

teit ertoe leidt dat het opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigen-

dom bezit, wordt dit feit vermeld. 

 

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, wat ook de functionele valuta is van Meander 

Vrienden. 

 

Financiële instrumenten 

In de jaarrekening van Meander Vrienden zijn de volgende categorieën financiële instrumenten 

opgenomen: Vorderingen en overlopende activa, Liquide middelen, Kortlopende schulden en 

Overlopende passiva.  

 

Vorderingen  

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten (door 

toepassing van de effectieve rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de amor-

tisatie in de winst- en verliesrekening verwerkt). De vervolgwaardering van vorderingen is tegen 

geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van agio/disagio of transactiekosten dan is de ge-

amortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de vor-

deringen op grond van verwachte oninbaarheid. De omvang van de voorziening is bepaald o.b.v. 

de statische methode. 
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Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kassen, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een loop-

tijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder 

“Schulden aan kredietinstellingen” onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden ge-

waardeerd tegen nominale waarde. 

 

Schulden 

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden 

worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd te-

gen de geamortiseerde kostprijs. Indien het effect van de tijdswaarde nihil is, is uit praktische 

overwegingen de nominale waarde van de verplichting gehanteerd. De aflossingsverplichtingen 

voor het komende jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder de kortlopende 

schudden. 

Grondslagen van resultaatbepaling 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, 

met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Baten worden in de 

resultatenrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, sa-

menhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, 

heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden 

verwerkt wanneer een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting 

heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in aan-

merking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden 

toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. 

Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit 

boekjaar toegerekend. 

 

Opbrengsten 

Donaties van derden worden in staat van baten en lasten verwerkt wanneer het bedrag van de 

gift op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waar-

schijnlijk is. Indien sprake is van een (eventuele) beperking in de aanwending van de donatie, 

wordt op balansdatum bepaald in welke mate aan de verplichting is voldaan. 

 

Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de staat van baten en lasten verwerkt 

wanneer het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning 

van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balans-

datum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten 

die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare 

wijze kunnen worden bepaald. Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverle-

ning niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het 

bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten. De met 

de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn 

verantwoord.  

 

Financiële baten en lasten 

De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden be-

taalde (te betalen) interest. 

 

Grondslagen voor gebeurtenissen na balansdatum 

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die 

blijken tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de jaarreke-

ning. Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansda-

tum worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor 

de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte fi-

nanciële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening. 
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Toelichting op de balans 

Activa 

 

1 Liquide middelen 

 

De specificatie is als volgt: 
 

 
 

De liquide middelen staan volledig ter vrije beschikking van de stichting. 

 

 

  

31-12-2021 31-12-2020

Bankrekeningen - betaal 4.371           81.344         

Bankrekening - spaar 82.635         24.563         

Kassen -              -              

Totaal liquide middelen 87.006          105.906        
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Passiva 

2 Eigen vermogen 

 

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 
 

 
 

Bestemmingsfondsen 

 

Het verloop is als volgt weer te geven: 
 

 

Het bestemmingsfonds is in 2021 aangewend voor de bewoners van de locatie Lückerheide. 

Algemene en overige reserves 

 

Het verloop is als volgt weer te geven: 

 

 

 

3 Kortlopende schulden en overlopende passiva 

 

De specificatie is als volgt: 

 

31-12-2021 31-12-2020

Bestemmingsfonds -              6.281           

Algemene en overige reserves 63.327         73.478         

Totaal eigen vermogen 63.327          79.759          

2021 2020

Saldo per 1 januari 6.281           6.281

Resultaatbestemming -              -              

Overige -6.281         -              

Saldo per 31 december -                6.281            

2021 2020

Saldo per 1 januari 79.759         79.489         

Resultaatbestemming -16.432        270             

Overige -              

Saldo per 31 december 63.327          79.759          

31-12-2021 31-12-2020

Crediteuren 6.863           1.590           

Nog te betalen 16.816         8.276           

Terugbetalingsverplichting -              10.000         

Diverse vooruitontvangen opbrengsten -              6.281           

Totaal overige kortlopende schulden 23.679          26.147          
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Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen, activa en regelingen 

 

Stichting Meander Vrienden heeft geen langlopende rechten, verplichtingen of niet in de balans 

opgenomen activa of andere regelingen die toegelicht dienen te worden. 
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Toelichting op de resultatenrekening 

Baten 

5 Toelichting dotaties 

 

De specificatie is als volgt: 

 

 
 

Lasten 

6 Overige bedrijfskosten 

 

De specificatie is als volgt: 
 

 
 

De bestuursleden vervullen de functie onbezoldigd. Stichting Meander Vrienden heeft in 2021 

geen personeel in dienst (2020: nihil). 

 

Transacties met verbonden partijen 

 

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. 

 

Bestemming resultaat 

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening. 

 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Na balansdatum is geen sprake van gebeurtenissen die van invloed zijn op de cijfers per 31 de-

cember of die van invloed zijn op de continuïteit.  

 

2021 2020

Dotatie Stichting MeanderGroep Zuid-Limburg -               10.000          

Dotatie via webshop St. MeanderGroep Zuid-Limburg 830               504               

Dotatie (oud-)medewerkers St. MeanderGroep Zuid-Limburg 1.553            1.817            

Totaal 2.382              12.321            

2021 2020

Algemene kosten -               -               

Bankkosten 108               111               

MGZL Kerstpakketten 10.001          7.326            

Supersjoene daag 8.706            1.550            

Verwenconcert -               3.064            

Totaal overige bedrijfskosten 18.814            12.051            
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Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 

De Raad van Bestuur van Stichting Meander Vrienden heeft de jaarrekening 2021 opgemaakt en 

vastgesteld in de vergadering van 8 augustus 2022. 

 

 

 

Ondertekening door bestuurders  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

W.G. W.G.

T.J. Schreibers (voorzitter) A.M.G.E. van Kasteren (penningmeester)

W.G.

J.C.J. Pluijmaekers (secretaris)
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Overige gegevens 

 

Statutaire regeling resultaatbestemming 

In de statuten van de Meander zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van de resultaatbestem-

ming. 


