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Aan het bestuur van
Stichting Deventer Doet
Kleine Overstraat 75
7411 JK DEVENTER

Geacht bestuur,

Algemeen

Oprichting

Statutenwijziging
Op 24 december 2020 heeft de stichting haar statuten voor het laatst gewijzigd.

Resultaten

Baten € % € %

Reguliere subsidie 397.089 53,92 390.068 55,48
Overige subsidies en bijdragen 339.394 46,08 313.000 44,52
Totale baten 736.483 100,00 703.068 100,00

Lasten

Personeelskosten 406.095 55,14 387.082 55,06
Afschrijvingen 1.054 0,14 1.060 0,15
Huisvestingskosten 37.823 5,14 38.612 5,49
Kantoorkosten 22.713 3,08 24.492 3,48
Activiteitenkosten 226.232 30,72 211.792 30,12
Algemene kosten 31.683 4,30 20.458 2,91
Bijzondere baten en lasten 0 0,00 -142 -0,02
Totale lasten 725.600 98,52 683.352 97,20

Exploitatieresultaat 10.883 1,48 19.716 2,80

Financiële baten en lasten -759 -0,10 -196 -0,03

Saldo baten en lasten 10.124 1,37 19.520 2,78

Mutatie bestemmingsreserve -5.000 -0,68 0 0,00

Resultaat 5.124 0,70 19.520 2,78

Deventer, 15 december 2022

Blijkens de akte dd 21 april 1987 werd de Stichting Deventer Doet (Voorheen; Stichting Vrijwilligers Centrale 
Deventer) per genoemde datum opgericht.

Hierbij ontvangt u het rapport inzake de jaarstukken over 2021 van Stichting Deventer Doet.

Ter analyse van het resultaat van de stichting wordt de onderstaande opstelling verstrekt, welke is gebaseerd 
op de staat van baten en lasten.

2021 2020
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Het resultaat is gunstig beïnvloed door: € €

Hogere reguliere subsidie(s) 7.021
Hogere overige subsidies en bijdragen 26.394
Lagere afschrijvingen 6
Lagere kantoorkosten 1.779
Lagere huisvestingskosten 788

35.988

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Hogere personeelskosten -19.012
Hogere algemene kosten -11.226
Hogere activiteitenkosten -14.440
Lagere bijzondere baten en lasten -142

-44.821

Negatieve ontwikkeling exploitatieresultaat -8.833

Baten € % € %

Reguliere subsidie 397.089 53,92 397.089 72,12
Overige subsidies en bijdragen 339.394 46,08 153.500 27,88
Totale baten 736.483 100,00 550.589 100,00

Lasten

Personeelskosten 406.095 55,14 403.500 73,29
Afschrijvingen 1.054 0,14 4.000 0,73
Huisvestingskosten 37.823 5,14 42.200 7,66
Kantoorkosten 22.713 3,08 31.000 5,63
Activiteitenkosten 226.232 30,72 47.500 8,63
Algemene kosten 31.683 4,30 18.400 3,34
Bijzondere baten en lasten 0 0,00 0 0,00
Totale lasten 725.600 98,52 546.600 99,28

Exploitatieresultaat 10.883 1,48 3.989 0,72

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten -759 -0,10 -400 -0,07

Saldo baten en lasten 10.124 1,37 3.589 0,65

Mutatie bestemmingsreserve -5.000 -0,68 0 0,00

Resultaat 5.124 0,70 3.589 0,65

Het exploitatieresultaat 2021 is ten opzichte van 2020 gedaald met € 8.833. De ontwikkeling van het 
exploitatieresultaat 2021 ten opzichte van 2020 kan als volgt worden weergegeven:

Ter analyse van het resultaat van de stichting ten opzichte van de begroting wordt de onderstaande opstelling 
verstrekt, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.

Realisatie 2021 Begroting 2021
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Het resultaat is gunstig beïnvloed door: € €

Hogere overige subsidies en bijdragen 185.894
Lagere afschrijvingen 2.946
Lagere kantoorkosten 8.287
Lagere huisvestingskosten 4.377

201.504
Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Hogere personeelskosten -2.595
Hogere activiteitenkosten -178.732
Hogere algemene kosten -13.283

-194.610

Positieve ontwikkeling exploitatieresultaat 6.894

Toelichting:

Baten

Personeelskosten

Afschrijvingskosten

Huisvestingskosten

Kantoorkosten

Activiteitenkosten

Algemene kosten

De reguliere subsidie is gelijk aan de begroting en grotendeels in  lijn met voorgaand boekjaar (7K toegenomen). De 
overige subsidies en bijdragen zijn ruim hoger dan begroot. Dit heeft hoofdzakelijk betrekking op de vergoeding voor de 
Mantelzorgpassen (1 op 1), welke niet in de begroting als zodanig wordt opgenomen. Daarnaast is er aan subsidie(s) 
voor overige projecten 35K meer binnen gekomen en gerealiseerd dan begroot.

De personeelskosten zijn gestegen t.o.v de begroting en in vergelijking met voorgannd boekjaar, doorbelasting naar de 
activiteitenkosten van de verschillende projecten buiten beschouwing gelaten. Die stijging wordt met name veroorzaakt 
door de inzet van extra uren en de inhuur van extern personeel ten behoeve van de uitvoering van verschillende (extra) 
projecten. De ontvangen ziekengelduitkeringen zijn hoger dan begroot, ruim 13K, en de inhuur van extern personeel 
heeft over boekjaar 2021 23K bedragen, waar 2,5K was begroot.

De algemen kosten zijn sterk gestegen t.o.v. begroting en in vergelijking met voorgaand jaar. Dit wordt veroorzaakt door 
de naheffingsaanslag van de Belastingdienst inzake toegepaste loonheffingskortingen uit het verleden. De overige 
kostenposten zijn in lijn met de begroting.

De afschrijvingen over boekjaar 2021 zijn aanzienlijk lager dan begroot, echter wel in lijn met voorgaand jaar. Dit heeft 
betrekking op de zeer beperkte investeringen gedurende BJ 2021 (geen vervanging) en het werken in de Cloud 
(beperktere investeringsbehoefte).

De kantoorkosten zijn lager dan begroot en voorgaand boekjaar. De meeste posten onder de kantoorkosten zijn iets 
lager dan begroot, voornamelijk door meer thuiswerken i.v.m. Corona. Deze zijn wel in lijn met voorgaand boekjaar.

De activiteitenkosten zijn sterk gestegen t.o.v. de begroting, maar in lijn met voorgaand boekjaar. De hogere 
activiteitenkosten t.o.v. de begroting hebben m.n. betrekking op de kosten van de Mantelzorgpassen die vanaf boekjaar 
2020 door Stichting Deventer Doet worden verzorgd.

De huisvestingskosten zijn iets lager dan begroot, maar wel in lijn met voorgaand boekjaar. Dit heeft voornamelijk 
betrekking op de energiekosten en de overige huisvestingskosten. Afgenomen i.v.m. meer thuiswerken door Corona.

Het exploitatieresultaat 2021 is ten opzichte van de begroting € 6.894 hoger. De ontwikkeling van het 
exploitatieresultaat 2021 ten opzichte van de begroting kan als volgt worden weergegeven:
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Financiële positie

Op korte termijn beschikbaar: € € € €

Vorderingen 74.489 17.191
Liquide middelen 93.565 99.974
Liquiditeitssaldo 168.054 117.165

Af: Kortlopende schulden 97.401 57.689
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal 70.654 59.475

Vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa 3.655 4.709
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 3.655 4.709

Deze financiering vond plaats met:
Eigen vermogen (Stichtingskapitaal ) 74.308 64.185

74.308 64.185

Kengetallen

Solvabiliteit

2021 2020
% %

Verhouding stichtingskapitaal / balanstotaal 43,28 52,66

Verhouding stichtingskapitaal / totale baten 10,09 9,13

Liquiditeit

2021 2020

Current ratio (Vlottende activa / kortlopende schulden ) 1,73 2,03

Weerstandsvermogen
31-12-2021 31-12-2020

€ €

Stichtingskapitaal 753            753            
Bestemmingsreserve 15.000       10.000       
Overige reserve 58.555       53.432       
Totaal weerstandsvermogen 74.308       64.185       

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de stichting in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te 
voldoen. De liquiditeitspositie geeft de situatie per einde boekjaar weer. Er is dus sprake van een 
momentopname.

Ter analyse van de financiële positie van de stichting wordt de onderstaande opstelling verstrekt, welke is 
gebaseerd op de gegevens uit de balans.

31-dec-21 31-dec-20

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2021 ten opzichte van 31 december 2020 
gedaald met € 9.715.

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de stichting in staat is op lange termijn aan haar verplichtingen te 
voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de situatie per einde boekjaar weer. Er is dus sprake van een 
momentopname.

Het weerstandsvermogen is toegenomen met ruim 12K 
en bedraagt min. 10% van de omvang van de baten.
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Stichting Deventer Doet, Deventer

BESTUURSVERSLAG

Algemeen

De stichting stelt zich ten doel:

De stichting tracht haar doel onder andere te verwezelijken door:
- het bemiddelen in vrijwilligerswerk;
- het behartigen van belangen en het bemiddelen bij problemen;
- het geven van informatie en advies;
- het ondersteunen van eigen initiatief en nieuw vrijwilligerswerk;
- het werken aan bewustwording en mentaliteitsverandering rond vrijwilligerswerk;
- het bewust worden en het veranderen van metaliteit in vrijetijdsbesteding; alsmede
- het verrichten van al hetgeen met het voorstaande direct of indirect in verband staat of tot het doel
van de stichting bevorderlijk is.

De stichting beoogt niet het maken van winst.

Samenstelling van het bestuur

Naam Functie Rol In functie
Veldhoen-de Jong, Willy Hermanna Voorzitter Bestuurder 2013
Vrielink, Arjan Penningmeester Bestuurder 2018
Joosting Bunk, Nico Bestuurslid - aftredend Bestuurder 2013
Arentshorst, Paul Voorzitter a.i. Bestuurder 2017
Wigersma, Baltus Aage Bestuurslid - aftredend Bestuurder 2016
Kok, Marco Bestuurslid Bestuurder 2021

Directie

a. het ontwikkelen en in stand houden van een zo groot mogelijke participatie van burgers aan vrijwillige inzet;
b. het ontwikkelen, ondersteunen en in stand houden van de infrastructuur rond vrijwilligerswerk;
c. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande direct of indirect in verband staat of tot het doel van de 
stichting bevorderlijk is;
d. het werken conform de Governance code Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening; alsmede
e. het voldoen aan de vereisten van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zoals gesteld door de 
belastingdienst.

Bij het uitvoeren van haar taken werkt de stichting nauw samen met instanties en groeperingen, werkzaam in 
of betrokken bij het vrijwilligerswerk.

De directie van Stichting Deventer Doet (naamswijziging per 1 september 2020) wordt gevoerd door de heer 
R.J. de Jong.

Mevrouw Veldhoen heeft zich gedurende het boekjaar teruggetrokken wegens persoonlijke redenen en de 
heer Wigersma heeft wegens gezondheidsredenen zijn functie neergelegd. Er is een nieuw bestuurslid 
aangetrokken in 2022 in de persoon van Jeroen Kuyper en voor de heer Joosting Bunk - aftredend - wordt naar 
een passende opvolger gezocht.
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Stichting Deventer Doet, Deventer

Activiteiten

De belangrijkste speerpunten in 2021:

Bestuurlijke voornemens en genomen besluiten

Toelichting op de begroting voor het boekjaar 2022

Tevens noemenswaardig:
- St. Deventer Doet is voorzitter van de coalitie Een tegen Eenzaamheid
- Voorbereidingen overdracht directiepost in 2023

Blijvend speerpunt is ons financiële beleid verder te structureren en te blijven verbeteren om zo ook de 
exploitatie robuust en gezond te houden. En inherent daaraan streven we naar een gezond en adequaat  
weerstandsvermogen voor de Stichting om ook in de toekomst onze maatschappelijke doelen te kunnen 
blijven realiseren.

Dit jaar is de capaciteit nogmaals grotendeels ingezet op Corona gerelateerde activiteiten o.a.:
• Digitaal werken
• Coalitie Een tegen Eenzaamheid
• Activiteiten Impacter en Music Moves ( Maatschappelijke diensttijd)
• Wekelijks ontvangt de gemeente een Coronaupdate en stelt hierop haar beleid vast.

St. Deventer Doet vindt het belangrijk om input te blijven geven rond de ontwikkelingen van vrijwilligersbeleid 
en informele zorg. Daarbij gaan we uit van 3 uitgangspunten:
Aandacht - Actie - Kennis

Bij het opstellen van de begroting over het boekjaar 2022 is rekening gehouden met een structureel 
maatschappelijk verantwoord niveau van de reguliere subsidie(s) om de continuïteit van de exploitatie, en 
daarmee de organisatie ansich, beter te kunnen waarborgen.

St. Deventer Doet gaat door met de ontwikkeling van intensieve samenwerking. Zo is een goede start gemaakt 
met de coalitie Een tegen Eenzaamheid. In 2021 tekenden 15 maatschappelijke partners een 

Ook dit jaar vormden de financiën een belangrijk speerpunt. De begroting biedt weinig tot geen ruimte voor 
onverwachte uitgaven. Daarom is de uitrol doorgezet om te gaan werken met budgethouders en begrotingen 
voor de diverse projecten van St. Deventer Doet. De gemeente heeft de begroting verhoogd echter nog niet 
structureel. Dat is wel de intentie. Daarmee komen inkomsten uit projecten en de structurele bijdrage vanuit de 
gemeente meer in verhouding.

Het bestuur is 6 x digitaal bij elkaar geweest ter vergadering.  De belangrijkste vergaderonderwerpen waren: 
activiteiten in Coronatijd, personeelszaken m.n. de voorbereidingen rond het vertrek van directeur Rob de Jong 
in juni 2023, versterking van de financiële positie van Deventer Doet, het informeren van het bestuur door 
medewerkers van Deventer Doet via verslagen en presentaties, de doorontwikkeling van Deventer Doet en de 
zoektocht naar bestuurlijke uitbreiding.

2021 is een overgangsjaar gebleken voor het vrijwilligerswerk. Grotendeels werden we geconfronteerd met de 
gevolgen van Corona. De flexibiliteit van het vrijwilligerswerk in Deventer is groot te noemen. Er is veel 
ondersteuning geboden en er werd snel ingespeeld om de mogelijkheden die de maatschappelijke situatie op 
dat moment gaf.
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Stichting Deventer Doet, Deventer

Begroting voor het boekjaar 2022

Hieronder is een beknopte versie van de begroting 2022 weergegeven;

€ €

Totale baten 550.590

Personeelskosten 403.500
Huisvestingskosten 42.200
Organisatiekosten 51.300
Activiteitenkosten 47.500
Vastgestelde budgetten 2.500
Totale lasten 547.000

Exploitatiesaldo 3.590

Mutatie bestemmingsreserve 0

Resultaat 3.590

Omvang en functie van het besteedbare vermogen

Deventer, 15 december 2022

Namens het bestuur,

M. Kok (bestuur) N. Joosting Bunk (bestuur)

A. Vrielink (bestuur - penningmeester) P. Arentshorst (bestuur - voorzitter)

R.J. de Jong (directeur)

Het besteedbaar vermogen ultimo 2021 is positief. De directie en het bestuur van St. Deventer Doet streven 
naar een stabiel en weerbaar stichtingsvermogen van tenminste 10% van de totale subsidiebaten. Het beleid 
om dit te kunnen (blijven) realiseren is, zoals hiervoor aangegeven, in voorgaande jaren reeds ingezet en heeft 
geleid tot een meer robuuste en stabiele organisatie. Uiteraard zal dit beleid de komende jaren worden 
voortgezet en waar nodig verder worden geprofessionaliseerd.

Begroting 2022
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Stichting Deventer Doet, Deventer

BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa (1)
Inventaris 493 699
Automatisering 3.162 4.010

3.655 4.709

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen (2)
Debiteuren 29.221 4.706
Subsidievorderingen 28.593 0
Overige vorderingen en overlopende activa 16.675 12.485

74.489 17.191

Liquide middelen (3) 93.565 99.974

171.709 121.874

31 december 2021 31 december 2020
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Stichting Deventer Doet, Deventer

PASSIVA € € € €

RESERVES EN FONDSEN (4)
Stichtingskapitaal 753 753
Bestemmingsreserve 15.000 10.000
Overige reserve 58.555 53.432

74.308 64.185

KORTLOPENDE SCHULDEN (5)
Crediteuren 33.526 9.604
Belastingen en premies sociale verzekeringen 38.290 28.690
Overlopende passiva 25.585 19.396

97.401 57.689

171.709 121.874

31 december 2021 31 december 2020
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Stichting Deventer Doet, Deventer

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
Begroting Realisatie Realisatie

2021 2021 2020
€ € €

Baten
Reguliere subsidie (6) 397.089 397.089 390.068
Overige subsidies en bijdragen (6) 153.500 339.394 313.000
Totale baten 550.589 736.483 703.068

Lasten
Personeelskosten (7) 403.500 406.095 387.082
Afschrijvingen (8) 4.000 1.054 1.060
Huisvestingskosten (9) 42.200 37.823 38.612
Kantoorkosten (10) 31.000 22.713 24.492
Activiteitenkosten (11) 47.500 226.232 211.792
Algemene kosten (12) 18.400 31.683 20.458
Bijzondere baten en lasten (13) 0 0 -142
Totale kosten 546.600 725.600 683.352

Exploitatieresultaat 3.989 10.883 19.716

Financiële baten en lasten (14) -400 -759 -196

Saldo baten en lasten 3.589 10.124 19.520

Toevoeging bestemmingsreserve -              -5.000 -              

Nettoresultaat 3.589 5.124 19.520

Het resultaat staat ter vrije beschikking van de algemene bestuursvergadering. De algemene 
bestuursvergadering bepaald welk gedeelte van het resultaat wordt gereserveerd. De penningmeester stelt 
voor om € 5.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve en het resterende resultaat over 2021 toe te 
voegen aan de overige reserves.
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Stichting Deventer Doet, Deventer

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Exploitatieresultaat 10.883 19.716

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 1.054 1.060
Mutatie voorzieningen 0 0

1.054 1.060
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen -57.299 13.143
Mutatie kortlopende schulden 39.711 -34.122

-17.587 -20.979
Kasstroom uit bedrijfsoperaties -5.650 -204

Rentebaten en -lasten -759 -196

Kasstroom uit operationele activiteiten -6.410 -400

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(Des)investeringen in materiële vaste activa 0 -4.674

-6.410 -5.074

Samenstelling geldmiddelen
€ € € €

Liquide middelen per 1 januari 99.974 105.048
Mutatie liquide middelen -6.410 -5.074
Liquide middelen per 31 december 93.565 99.974

2021 2020

2021 2020
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Stichting Deventer Doet, Deventer

ALGEMENE TOELICHTING OP DE JAARREKENING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

Activiteiten

- het bemiddelen in vrijwilligerswerk;
- het behartigen van belangen en het bemiddelen bij problemen;
- het geven van informatie en advies;
- het ondersteunen van eigen initiatief en nieuw vrijwilligerswerk;
- het werken aan bewustwording en mentaliteitsverandering rond vrijwilligerswerk;
- het bewust worden en het veranderen van mentaliteit in vrijetijdsbesteding.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Eigen vermogen

Kortlopende schulden

De jaarrekening is opgesteld in Euro's en in overeenstemming met de in Nederland geldende RJK-Richtlijn C1 
Kleine organisaties-zonderwinststreven.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage 
van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het 
moment van ingebruikneming.

De 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 het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. 
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

De activiteiten van Stichting Deventer Doet, statutair gevestigd te Deventer, aan de Kleine Overstraat 73 en 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41244688, bestaan voornamelijk uit:

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde 
organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel 
waarvoor de organisatie is opgericht.

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Opgenomen 
leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

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.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zo ver niet anders vermeld, 
ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en 
kasmiddelen.
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Stichting Deventer Doet, Deventer

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Subsidies en overige baten

Reguliere exploitatie subsidie

Overige subsidies en bijdragen

Lasten

Afschrijvingen

Mutatie bestemmingsreserve

Belastingen - Vrijstelling BTW

Belastingen - Vrijstelling Vennootschapsbelasting

GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 
hebben.

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de 
verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop 
van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Hieronder is opgenomen de, per saldo, dotatie of onttrekking welke gedurende de verslaggevingsperiode 
heeft plaatsgevonden in de bestemmingsreserve(s).

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Koersverschillen, ontvangsten en uitgaven uit hoofde van 
interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en 
verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen 
historische kostprijzen.

Onder (subsidie)baten wordt verstaan de aan het verslagjaar toe te rekenen bedragen uit hoofde van giften, 
subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Stichting Deventer Doet valt onder de sociaal-culturele instellingen en is voor haar (subsidie)opbrengsten 
vrijgesteld van btw. Hierbij wordt aan de volgende voorwaarden voldaan; de activiteiten zijn van sociale of 
culturele aard, Stichting Deventer Doet heeft geen winstoogmerk, en de concurrentieverhouding met 
commerciële instellingen wordt niet verstoord.

Stichting Deventer Doet is vrijgesteld van vennootschapsbelasting, aangezien zij aan de volgende 
voorwaarden voldoet; de fiscale winst in een jaar is niet hoger dan € 15.000, of de fiscale winst in een jaar is 
hoger dan € 15.000, maar samen met de fiscale winsten in de daaraan voorafgaande 4 jaren niet hoger dan € 
75.000. De belastingdienst past deze vrijstelling automatisch toe, Stichting Deventer Doet hoeft daarvoor niets 
te doen.

De reguliere exploitatiesubsidie wordt toebedeeld aan de periode waar deze betrekking op heeft.

Overige subsidies en bijdragen worden als baten verantwoord in de periode waarin de gesubsidieerde lasten 
zich hebben voorgedaan en als gerealiseerd kunnen worden beschouwd (Matchingprincipe).
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa
Inventaris Automatisering

€ €
Stand per 1 januari 2021
Aanschafwaarde 53.923 32.230
Cumulatieve afschrijvingen -53.224 -28.220
Boekwaarde per 1 januari 2021 699 4.010

Mutaties
Investeringen 0 0
Afschrijvingen -206 -848
Saldo mutaties -206 -848

Stand per 31 december 2021
Aanschafwaarde 53.923 32.230
Cumulatieve afschrijvingen -53.430 -29.068
Boekwaarde per 31 december 2021 493 3.162

Afschrijvingspercentages 20% 20%

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen 31-12-2021 31-12-2020
€ €

Debiteuren

Debiteuren 29.221 4.706

Een voorziening voor oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

Subsidievorderingen

Project Impacter 784 0
Project Music Moves 27.810 0
Overige subsidievorderingen 0 0

28.593 0

Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde verzekeringen 11.859 793
Huur 1.570 1.551
Voorschotten personeel 0 1.171
Nog te ontvangen ziekengeld 1.156 1.322
Vooruitbetaalde contributies en abonnementen 1.871 1.276
Nog te factureren bedragen 0 6.080
Overige vorderingen 219 291

16.675 12.485

- 16 -



Stichting Deventer Doet, Deventer

31-12-2021 31-12-2020
3. Liquide middelen € €

Rabobank 93.555 99.929
Kas 10 44

93.565 99.974

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

4. RESERVES EN FONDSEN 2021 2020
€ €

Stichtingskapitaal

Stand per 1 januari 753 753
Vanuit resultaatverdeling 0 0
Stand per 31 december 753 753

Overige reserve

Stand per 1 januari 53.432 33.912
Vanuit resultaatverdeling 5.124 19.520
Stand per 31 december 58.555 53.432

Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari 10.000 10.000
Mutatie boekjaar 5.000 0
Stand per 31 december 15.000 10.000

5. KORTLOPENDE SCHULDEN 31-12-2021 31-12-2020
€ €

Crediteuren

Crediteuren 33.526 9.604

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 35.720 26.354
Pensioenen 2.570 2.336

38.290 28.690

Overige schulden en overlopende passiva

Eigen Kracht Deventer Vrouwen 5.030 5.030
Vrijwilligersavond 2022 (vooruitontvangen) 2.341 0
MAS / Etty Hillesum 4.500 0
Netto lonen 2 1.605
Accountantskosten 9.000 9.000
Loopbaanbudget 3.078 3.078
Overige schulden 1.634 683

25.585 19.396

De bestemmingreserve is door bet bestuur gevormd voor toekomstige organisatieveranderingen. In boekjaar 
2021 is een eerste aanzet gegeven voor een externe organisatie-analyse, die uitvoerend in 2022 plaats zal 
vinden. Hiervoor is in 2021 door het bestuur aanvullend € 5.000 toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

Het besteedbaar vermogen ultimo 2021 is positief. De directie en het bestuur van St. Deventer Doet streven 
naar een stabiel en weerbaar stichtingsvermogen van tenminste 10% van de totale subsidiebaten. Het beleid 
om dit te kunnen (blijven) realiseren is, zoals hiervoor aangegeven, in voorgaande jaren reeds ingezet en 
heeft geleid tot een meer robuuste en stabiele organisatie. Uiteraard zal dit beleid de komende jaren worden 
voortgezet en waar nodig verder worden geprofessionaliseerd.
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NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Huurverplichtingen onroerende zaken

Vrijstelling Vennootschapsbelasting

Subsidies

Subsidievoorwaarden exploitatiesubsidie

Stichting Deventer Doet voldoet aan de voorwaarden voor vrijstelling van de vennootschapsbelasting zoals 
gesteld door de belastingdienst.

Subsidies worden voorwaardelijk toegekend, de definitieve toekenning geschiedt na ontvangst van de 
subsidieafrekening. Indien de Stichting Deventer Doet niet voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in de 
subsidietoekenning is de subsidieverstrekker gerechtigd de nog verschuldigde bijdrage niet te betalen en/of 
verleende subsidies terug te vorderen. De voorwaardelijk toegekende subsidies zijn verwerkt als bate voor 
zover is ingeschat dat aan de subsidievoorwaarden is voldaan.

Het jaarbedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken aan de Kleine 
Overstraat te Deventer bedraagt € 25K. Hiervan heeft een bedrag van € 5.000 een looptijd langer dan 1 jaar.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Begroting Realisatie Realisatie
2021 2021 2020

6.Baten € € €

Reguliere exploitatiesubsidie 397.089       397.089       390.068       
397.089       397.089       390.068       

Overige subsidies en bijdragen

Gezondheidsbeleid 25.000         25.000         -               
Bijdrage mantelzorgpassen -               160.890       159.000       
FIER& -               -               20.000         
Informele zorg 10.000         -               -               
VOSVI 18.000         -               -               
MAS / Etty Hillesum 6.000           4.500           14.900         
Vrijwilligerscollege / -avond 12.500         10.159         12.500         
Aan de slag / Participatie 12.000         34.751         15.045         
Update vrijwilligersbeleid (2020: transitie Deventer Doet) -               10.000         10.000         
Statushouders 55.000         55.000         55.000         
Uitvoeringsbijdrage mantelzorgpas 15.000         15.000         10.000         
Overige baten -               24.094         16.555         

153.500       339.394       313.000       

7.Personeelskosten

Lonen en salarissen 289.231       372.320       281.390       
Sociale lasten 77.846         82.360         81.814         
Pensioenlasten 28.923         35.344         29.968         
Overige personeelskosten 7.500           24.348         34.556         
Doorbelasting projecten -               -108.278      -40.646        

403.500       406.095       387.082       

De reguliere exploitatiesubsidie is gelijk aan de begroting en grotendeels in lijn met voorgaand boekjaar (7K 
toegenomen).

De personeelskosten zijn met bijna 8% toegenomen t.o.v. de begroting, rekeninghoudende met de 
doorbelasting naar de activiteitenkosten van de verschillende projecten (80K). Zowel de salariskosten zijn iets 
hoger dan begroot (15K), alsook de overige personeelkosten (15K). Dit wordt met name veroorzaakt door de 
inzet van extra uren en de inhuur van extern personeel ten behoeve van het opvangen van langdurige ziekte 
en de uitvoering van diverse projecten. De ontvangen ziekengelduitkeringen zijn ruim 13K, en de inhuur van 
extern personeel heeft over boekjaar 2021 ruim 20K bedragen, waar 0K was begroot.

De reguliere exploitatiesubsidie is structureel van aard. De definitieve vaststelling vindt plaats na indiening van 
de definitieve jaarrekening met controleverklaring bij de subsidieverstrekker (Gem. Deventer).

Bovenstaande overige subsidies zijn grotendeels incidenteel van aard. Genoemde subsidies zijn inmiddels 
grotendeels definitief vastgesteld.

De overige subsidies en bijdragen zijn ruim hoger dan begroot. Dit heeft hoofdzakelijk betrekking op de 
vergoeding voor de Mantelzorgpassen (1 op 1), welke niet in de begroting als zodanig is opgenomen, slechts 
de uitvoeringsbijdrage wordt in de begroting uitgesplitst. Daarnaast is er aan subsidie(s) voor overige 
projecten 30K meer gerealiseerd dan begroot.
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Begroting Realisatie Realisatie
2021 2021 2020

Lonen en salarissen € € €

Brutolonen 289.231       382.069       324.629       
WKR Forfait -               3.255           2.512           
Ontvangen ziekengelduitkeringen -               -13.004        -45.752        

289.231       372.320       281.390       

Sociale lasten

Premies en sociale verzekeringen 57.846         73.854         61.247         
Ziekteverzuimverzekering 20.000         8.507           20.566         

77.846         82.360         81.814         

Overige personeelskosten

Reiskostenvergoeding woon-werk 3.500           883              7                  
Studie- en opleidingskosten 1.500           548              7.672           
Overige personeelskosten * 2.500           22.918         26.877         
* incl. inhuur personeel 7.500           24.348         34.556         

8.Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 1.500           206              456              
Automatisering 2.500           848              604              

4.000           1.054           1.060           

9.Huisvestingskosten

Huur 28.100         27.821         27.576         
Gas, water en licht 6.300           4.666           5.395           
Onderhoud & overige huisvestingskosten 2.500           374              173              
Onroerendezaakbelasting 1.500           1.281           1.214           
Assurantiepremies 2.800           2.755           2.763           
Schoonmaak- & huishoudelijke kosten 1.000           926              1.490           

42.200         37.823         38.612         

Over 2021 waren er gemiddeld 8 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2020: 7).
De voor personeel geldende pensioenregeling wordt gefinancierd door afdrachten aan de pensioenuitvoerder. 
De verschuldigde premie wordt als last in de exploitatierekening verantwoord. Als de reeds betaalde 
premiebedragen afwijken van de verschuldigde premie, wordt voor het verschil een balanspost opgenomen.

De afschrijvingen over boekjaar 2021 zijn aanzienlijk lager dan begroot, echter wel in lijn met voorgaand jaar. 
Dit heeft betrekking op de zeer beperkte investeringen gedurende boekjaar 2021 en het werken in de Cloud 
(beperkte investeringsbehoefte).

De huisvestingskosten zijn iets lager dan begroot, maar wel in lijn met voorgaand boekjaar. Dit heeft 
voornamelijk betrekking op het onderhoud en de overige huisvestingskosten. Door corona veel thuiswerken 
en minder onderhoud gepleegd, evenals overige huisvestingslasten.
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Begroting Realisatie Realisatie
2021 2021 2020

10.Kantoorkosten € € €

Kantoorbenodigdheden en onderhoud 1.500           1.257           2.099           
Bestuursvergaderingen en representatie 2.000           1.862           979              
Automatisering 16.000         13.144         14.229         
Telecommunicatiekosten 3.700           3.420           3.518           
Porti- en kopieerkosten 700              582              832              
Contributies en abonnementen 2.000           1.384           1.708           
Reis- en verblijfskosten 1.500           -               -               
Overige organisatiekosten 3.600           1.063           1.127           

31.000         22.713         24.492         

11.Activiteitskosten

Publiciteit-, reclame- en advertentiekosten 7.500           20.090         20.342         
Onkosten medewerkers 7.500           123              1.253           
Vrijwilligerskosten 12.500         3.493           4.330           
Activiteitenlasten Actief -               1.862           -               
Activiteitenlasten Kennis -               223              -               
Activiteitenlasten Aandacht -               13.215         -               
Campagne heel Deventer Doet -               -               10.532         
Activiteitenlasten Beter met je buren / LIZ -               -               630              
Activiteitenlasten Vrijwilligerscollege / -avond -               -               1.456           
Activiteitenlasten Aan de slag / Vluchteling / Participatie -               -               75                
Activiteitenlasten Centraal Bestuur -               -               605              
Activiteitenlasten Deventer maatjes -               -               41                
Activiteitenlasten MAS -               -               75                
Activiteitslasten Mantelzorgpas -               171.780       167.660       
Overige activiteitslasten 20.000         15.446         4.791           

47.500         226.232       211.792       

12.Algemene kosten

Accountantskosten 9.000           9.225           13.488         
Kosten salarisverwerking 1.700           1.543           1.508           
Administratie- en advieskosten 5.200           6.123           5.151           
Overige algemene kosten -               -               -               
Onvoorziene uitgaven 2.500           14.792         311              

18.400         31.683         20.458         

De activiteitenkosten zijn sterk gestegen t.o.v. de begroting, maar in lijn met voorgaand boekjaar. De hogere 
activiteitenkosten t.o.v. de begroting  heeft hoofdzakelijk betrekking op de kosten van de Mantelzorgpassen 
die niet separaat zijn begroot. Daarnaast zijn met name de kosten van de medewerkers en vrijwilligers lager 
dan begroot. Tevens is vanaf 2021 gekozen voor een indeling op hoofdactiviteit.

De kantoorkosten zijn hoger dan begroot. De automatiseringskosten zijn in tegenstelling tot boekjaar 2020 
fors hoger dan begroting en voorgaand boekjaar. Dit in verband met sterk toegenomen websitekosten. De 
overige organisatiekosten en reiskosten zijn daarentegen lager dan begroot, voornamelijk door meer 

De algemene kosten zijn sterk gestegen t.o.v. begroting en in vergelijking met voorgaand jaar. Dit wordt 
veroorzaakt door de naheffingsaanslag van de Belastingdienst inzake toegepaste loonheffingskortingen uit het 
verleden. De overige kostenposten zijn in lijn met de begroting.
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Begroting Realisatie Realisatie
2021 2021 2020

13.Bijzondere baten en lasten € € €

Afboeking versch./vraagposten -               -               -142             
-               -               -142             

14.Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten -               6                  77                
Rentelasten en soortgelijke kosten -400             -765             -273             

-400             -759             -196             

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente opbrengsten -               6                  77                
-               6                  77                

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente- en bankkosten 400              622              279              
Kas- en betalingsverschillen -               143              -6                 

400              765              273              

Ondertekening jaarrekening voor akkoord,

Deventer, 15 december 2022

M. Kok (bestuur) N. Joosting Bunk (bestuur)

A. Vrielink (bestuur - penningmeester) P. Arentshorst (bestuur - voorzitter)

R.J. de Jong (directeur)

Onder de post bijzondere baten en lasten worden over het algemeen 'verschillen' uit voorgaande jaren 
verwerkt. Het resultaat voorgaand boekjaar in de boekhouding wijkt € 142 af van de jaarrekening 2019. Dit 
verschil is bij het opmaken van de jaarrekening 2020 recht getrokken.
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OVERIGE TOELICHTINGEN

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2021

Gebeurtenissen na balansdatum

Oorlog Oekraine

Het resultaat staat ter vrije beschikking van de algemene bestuursvergadering. De algemene 
bestuursvergadering bepaald welk gedeelte van het resultaat wordt gereserveerd. De penningmeester stelt 
voor om € 5.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve en het resterende resultaat over 2021 toe te 
voegen aan de overige reserves.

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan, die mogelijk een ander beeld geven van de 
jaarrekening 2021.

De jaarrekening 2020 is vastgesteld in de algemene bestuursvergadering. De algemene bestuursvergadering 
heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

 De huidige oorlog in Oekraïne heeft geen negatieve (financiële) gevolgen voor Stichting Deventer Doet. Wel 
ligt er een uitdaging om de vluchtelingen, die langzamerhand onze kant opkomen, de helpende hand te 
kunnen bieden.
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