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1. Accountantsrapport

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur van Stichting De Winterswijkse Uitdaging

Onze conclusie

Wij hebben de jaarrekening van Stichting De Winterswijkse Uitdaging te Winterswijk over
2021 beoordeeld.
Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de in dit
rapport opgenomen jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de
samenstelling van het vermogen van Stichting De Winterswijkse Uitdaging per 31 december
2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met RJk Cl Kleine Organisaties
zonder win ststreven.
Deze jaarrekening bestaat uit:
•
•
•

de balans per 31 december 2021;
de winst- en verliesrekening over 2021; en
de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor onze conclusie

Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder
de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'.
Deze beoordeling is gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze
verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de jaarrekening.'
Wij zijn onafhankelijk van Stichting De Winterswijkse Uitdaging zoals vereist in de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en
andere relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Daarnaast hebben wij voldaan aan
de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als
basis voor onze conclusie.

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met RJk Cl Kleine Organisaties zonder winststreven. In dit
kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een beoordelingsopdracht
dat wij daarmee voldoende en geschikte assurance-informatie verkrijgen voor de door ons af
te geven conclusie.
De mate van zekerheid die wordt verkregen bij een beoordelingsopdracht is aanzienlijk lager
dan de zekerheid die wordt verkregen bij een controleopdracht verricht in overeenstemming
met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot
uitdrukking.
Wij hebben deze beoordeling professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse
Standaard 2400.

Onze beoordeling bestond onder andere uit:
•

•

•
•
•
•
•

•
•

Het verwerven van inzicht in de entiteit en haar omgeving en in het van toepassing zijnde
stelsel inzake financiële verslaggeving, om gebieden in de jaarrekening te kunnen
identificeren waar het waarschijnlijk is dat zich risico's op afwijkingen van materieel
belang voor zullen doen als gevolg van fouten of fraude, het in reactie hierop opzetten en
uitvoeren van werkzaamheden om op die gebieden in te spelen en het verkrijgen van
assurance-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie;
Het verkrijgen van inzicht in de administratieve systemen en administratie van de entiteit
en het overwegen of deze gegevens opleveren die adequaat zijn voor het doel van het
uitvoeren van cijferanalyses;
Het inwinnen van inlichtingen bij het bestuur en andere functionarissen van de entiteit;
Het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de informatie opgenomen in de
jaarrekening;
Het verkrijgen van assurance-informatie dat de jaarrekening overeenstemt met of
aansluit op de onderliggende administratie van de entiteit;
Het evalueren van de verkregen assurance-informatie;
Het overwegen van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en het evalueren of de door het bestuur gemaakte schattingen redelijk
lijken;
Het overwegen van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en
de daarin opgenomen toelichtingen; en
Het overwegen of de jaarrekening, inclusief de gerelateerde toelichtingen, een getrouw
beeld lijkt te geven van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Winterswijk, 31 mei 2022
Alfa Accountants en Adviseurs

drs. B. Veldhuizen RA
Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden:
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Jaarverslag 2021
Winterswijkse Uitdaging
Vrijwilligerspunt

Voorwoord:
2021. Opnieuw een Coronajaar, opnieuw een jaar dat de samenleving het moeilijk had. Daar waar we
dachten dat vaccinaties het einde van de pandemie zouden inluiden, was er opnieuw sprake van
lockdowns. En dit heeft ook zijn weerslag op de Winterswijkse samenleving gehad, het heeft diepe
sporen achter gelaten. Mensen die geïsoleerd raakten, jongeren die louter nog digitaal onderwijs
hadden, polarisatie in de samenleving, mensen die ziek werden. Het heeft ons allemaal geraakt.
Tegenstellingen zijn ontegenzeggelijk de afgelopen periode aanwezig geweest en uitvergroot in de
(sociale) media. Maar wat veel minder aandacht kreeg is dat we elkaar echt nog weten te vinden. Dat
het noaberschap in Winterswijk floreert. Juist in dit soort moeilijke jaren is een maatschappelijke organisatie als de onze, maar ook onze collega's zoals bijvoorbeeld Humanitas en Present, van groot
belang. Met elkaar zorgen we voor elkaar, op allerlei niveaus. Van vrijwilligerswerk, tot ondersteuning voor diegenen die dat het hardste nodig hebben. In het najaar van 2021 heeft de gemeenteraad
ons, samen met Present en Humanitas, een extra financiële bijdrage gegeven, op voorwaarde dat we
samenwerkten. En dat samenwerken doen we al sinds Humanitas en Present kantoorhouden bij de
WUh. Dat geld is beschikbaar voor de Winterswijkse samenleving en gedrieën zullen we zorgen dat
dit ook goed terecht komt.
De Winterswijkse Uitdaging is lid van de Nederlandse Uitdaging (NU). En die Organisatie heeft een
nieuw bestuur gekregen. De NU verbindt alle Uitdaging in heel Nederland met elkaar. Daar waar wij
onze oorspronkelijke doelstelling ontgroeit zijn, zijn er ook nog veel Uitdagingen die wel nog echt als
maatschappelijk intermediair fungeren tussen bedrijfsleven en organisaties. Andere Uitdagingen
hebben zich weer anders ontwikkeld. Het nieuwe bestuur heeft zich tot doel gesteld het aantal Uitdagingen weer te vergroten en gaat bezig hiervoor een strategisch plan te maken. In de regio werken
wij bijzonder nauw samen met de Aaltense Uitdaging en de Doetinchemse Uitdaging. Beide zijn zeer
actief en succesvol en we vinden elkaar makkelijk. Dit zal voor de toekomst mooie resultaten op gaan
leveren I
Nadat vorig jaar het bestuur is uitgebreid, is in 2021 een start gemaakt met de Raad van Advies
nieuwe stijl. Daarvoor is de matchgroep en de oude Raad van Advies samengevoegd, De Raad van
Advies zal verder worden uitgebreid met mensen met specifieke achterbannen en/of expertises. Verder zal de Raad van Advies het bestuur ook werkelijk structureel van advies gaan voorzien. In 2022
zal hiervoor een werkmethode ontwikkeld worden.
Afgelopen jaar heeft ook in het teken gestaan van een nieuw gebouw voor de WUh, Boogiewoogie
en de Bibliotheek, Aan het begin van het jaar was dit nog "Het Cultuurkwartier", later werd dit
"W000w" (Winterswijk Ontdekt, Ontmoet en Ontwikkelt). Met Boogiewoogie en de Bibliotheek is de
WUh één van de 3 kernpartners in dit project. Afgelopen jaar is er hard gewerkt aan een inhoudelijk
programma van eisen, die als basis dient voor verdere ontwerpen en berekeningen. Een fascinerend
proces. Een proces waarin de 3 kernpartners elkaar echt hebben gevonden. We blijken alle drie veel
meer aan elkaar te bieden te hebben, als dat we van te voren voor mogelijk hadden gehouden. De
meerwaarde van onze drie organisaties samen is zo groot dat dit de opmaat wordt naar een intensievere samenwerking. Ieder met zijn eigen identiteit, doelstelling en achtergrond, maar ondertussen
elkaar versterkend. In het land groeit de belangstelling voor deze ontwikkeling, ingegeven door de
verbazing hoe makkelijk we elkaar hebben gevonden, daar waar dit elders in het land vaak erg moeizaam verloopt. Ook dat is Winterswijk, waar het Noaberschap in ons DNA zit, waar we voor elkaar
zorgen en elkaar vinden. En het is geweldig dat we daar als WUh een blijvende rol in mogen spelen.
Mark van Dam
Voorzitter

-

2

Waar staat de Winterswijkse Uitdaging nu? Waar willen we naar toe?

Uiteraard heeft ook de Winterswijkse Uitdaging de nodige ambities. In 2021 is er organisatorisch
nogal het één en ander veranderd. Deze veranderingen hadden in 2021 ook afgerond moeten zijn.
Door corona duurt dit veranderingsproces echter wat langer.
De Stichting bestond uit drie bestuursleden, een advies- en een matchgroep. Het bestuur bestuurt op
afstand. De dagelijkse leiding wordt door een manager verzorgt. Hij stuurt de organisatie aan en is
het aanspreekpunt van de stichting. Onder aanvoering van de nieuwe voorzitter Mark van Dam is het
strategische plan "Naar een nieuwe Uitdaging" geschreven. Uitgebreid wordt in dit plan de
toekomstvisie van de Uitdaging omschreven. Inmiddels is het bestuur uitgebreid naar zeven
personen. Waarbij er in dit bestuur een groot aantal lokale organisaties en stromingen
vertegenwoordigd zijn. Dit is ook het geval bij de Raad van Advies. Inmiddels bestaat dit
adviesorgaan uit negen personen. Uiteindelijk zal de Raad van Advies eind 2022 uit twaalf tot vijftien
personen moeten bestaan. Leden van de Raad van Advies komen uit het bedrijfsleven, het
maatschappelijke veld en de kerk. Ook vrijwilligers en jongeren zullen in de Raad van Advies zitting
krijgen.
De Winterswijkse Uitdaging heeft als streven om er voor alle geledingen in de maatschappij te zijn.
Jongeren, ouderen, nieuwe Nederlanders maar ook voor inwoners die het wat minder getroffen
hebben. Zo is de Uitdaging vertegenwoordigd in de werkgroep armoedevrij en een aantal andere
werkgroepen en platforms.
Inwoners met ideeën en plannen kunnen altijd bij de WUh aankloppen. Elk idee wordt bekeken. In
principe zegt de WUh nooit nee.

Nieuw systeem

Toen de Winterswijkse Uitdaging van de gemeente de opdracht kreeg om een Vrijwilligerspunt op te
starten kreeg men twee opdrachten mee.
1. Zorg datje digitaal zichtbaar bent.
2. Zorg ervoor dat de inwoners je op een centrale plek kunnen vinden.
De voortgang van punt twee is bij eenieder bekend. Na twee jaren in de Torenstraat gevestigd te zijn
geweest is de Uitdaging nu bij Boogiewoogie ondergebracht. Op termijn gaat men er van uit dat men
een plek in de W000W zal kunnen vinden.
Momenteel is de WUh digitaal zichtbaar via de site van wijwinterswijk.nl. De opzet van deze site was
eigenlijk niet meer en niet minder dan een digitale folder. Vraag een aanbod van vrijwilligers en
vacatures kunnende bewoners daar vinden. Als vrij snel bleek dat de vacatures maar ook de
vrijwilligers die vrijwilligerswerk zoeken ook ergens geregistreerd moesten worden. Bij de aanvang
van het Vrijwilligerspunt werden deze zaken middels een Excelbestand bijgehouden. Spoedig bleek
dit echter niet voldoende. Omdat de site er was is er door Esselink.nu, met het nodige kunst- en
vliegwerk, aan de achterkant van de site het één en ander gecreëerd. Esselink.nu heeft ook alle
wensen in kunnen vullen. Maar belangrijke zaken kunnen, om technische redenen, helaas niet
doorgevoerd worden. Denk hierbij aan zoekfuncties en volgsystemen. Op zich is dat logisch de site
was immers alleen bedoeld als digitale folder. Op termijn zal er echter een beter systeem moeten
komen. Inmiddels is er uitgezocht dat er goed functionerende vrijwilligerssystemen bestaan.
Uitgebreid hebben een aantal coördinatoren en de manager zich hierover voor laten lichten. Men
weet wat men wil en het is bekend waar deze systemen te koop zijn. Ook zijn de kosten inmiddels in
kaart gebracht. In de loop van 2022 of in ieder geval 2023 wil men met een nieuw, voor
vrijwilligersorganisaties ontworpen computersysteem werken. In de loop van 2022 hoopt men een
definitieve keuze te kunnen maken. De medewerkers spreken er hun voorkeur over uit om dit
systeem door een lokale partij te laten ontwerpen. Daar zijn voor 2023 zeker extra kosten aan
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verbonden. De prijs van een nieuw systeem ligt tussen de € 8.000,00 en € 10.000,00. Deze extra
kosten zullen in de begroting meegenomen.
Mensen maken Winterswijk...
In het verlengde van de actie van de NOV (Platvorm vrijwillige inzet) Mensen maken Nederland
organiseerde het Vrijwilligerspunt Mensen maken Winterswijk. Maandelijks was er, met
ondersteuning van een advertentiecampagne, een thema.
De volgende thema's passeerden de revue.
1. Januari

Mensen maken Winterswijk

2.

Februari

Mensen maken Winterswijk Mooier

3.

Maart

Mensen maken Winterswijk Groener

4.

April

Mensen maken Winterswijk Betrokkener

5.

Mei

Mensen maken Winterswijk Vrijer

6,

Juni

Mensen maken Winterswijk Slimmer

7.

Juli

Mensen maken Winterswijk Relexter

Winterswijk

8. Augustus

Mensen maken Winterswijk Feestelijker

9. September

Mensen maken Winterswijk Kleurrijker

10. Oktober

Mensen maken Winterswijk Sportiever

11. November

Mensen maken Winterswijk Socialer

12, December

Mensen maken Winterswijk Gezelliger Knusser

111 1-1 1— 1

Op een aantal thema's werd bijzonder goed aangehaakt. Maart was de maand van Mensen maken
Winterswijk Groener. De Toffe Peer, Hans Huis, van Huis Energie werd onder de aandacht gebracht,
daarnaast stond er op de afbeelding zonnepanelen. Ook werd dit thema door de bevolking opgepakt.
In het kader van Mensen maken Groener, verzochten bijna 40 huishoudens om de aanleg van een
geveltuintje. Dit initiatief werd door de gemeente zowel fysiek als ook financieel ondersteund.
Oktober had het thema sportiever, hetgeen te maken had met de Marathon Nationaal Landschap.
Augustus maakte Winterswijk feestelijker, dit was een hint naar het volksfeest.
Verkiezing Toffe Peer
Winnaars
2019
Han Boterman
2020
Hans Huis
2021
Carolien Nijhuis
Een jury bestaande uit: Mark van Dam (Voorzitter Winterswijkse
Uitdaging), Elvira Schepers (Wethouder gemeente Winterswijk),
IjEllrii.
Marijt Helmink (Directeur Schouwburg de Storm), Lisanne Halieriet
(Verslaggeefster Omroep Gelderland), Robert Jan van Diest( Voorzitter Owin), Thijs van Beem (Namens de Rotary), Peter ten Hagen (Voorzitter ABH city), Jan Bent( Voorzitter OBW), Frank Kremer(Directeur DFDS), Hans Huls(Directeur van Hans Huis Energie en winnaar van de Toffe Peer 2020) en
Harrie Garritsen(Manager Winterswijkse Uitdaging)
Uiteindelijk werd uit de veertien genomineerden Carolien Nijhuis gekozen tot Toffe Peer 2021. De
uitreiking vond plaats op woensdag 16 februari 2022 waarbij wethouder Elvira Schepers en Mark van
Dam de prijs overhandigden. Naast de wisseltrofee ontving de winnaar ook een geldbedrag van
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€ 500,00 welk de winnaar aan een door haar gekozen goed doel schenkt. Dit keer ging het geldbedrag naar Technieklokaal Skills. De winnaar verdubbelde het geldbedrag waardoor Skills nu het
mooie bedrag van € 1000,00 tegemoet kan zien.
Toffe Peertjes
In 2021 werden er geen Toffe Peertjes uitgereikt, Toffe Peertjes zijn bestemd voor een
orga nisatie of voor een persoon die iets bijzonders hebben gedaan of doen. In 2020 werd
en de gemeenteraadsleden door voorzitter Mark van Dam toegesproken en bedankt voor het
bijzondere werk dat zij verrichten. Alle gemeenteraadsleden ontvingen een pot met Toffe
Peertjes. De jury van de Toffe Peer verkiezing mocht in februari 2022 eveneens keen pot
Toffe Peertjes ontvangen.
Politiek Forum
Op 3juni was de WUh het onderwerp van een digitaal Politiek Forum. Mark van Dam
informeerde, samen met Harrie Garritsen gemeenteraadsleden en commissieleden over
het wel en wee van de WUh. De WUh kreeg veel lof van de digitale deelnemers.
Samenwerking Uitdagingen Doetinchem en Aalten
Doordat de drie Achterhoekse Uitdagingen regelmatig contact met elkaar hebben is er besloten om
deze samenwerking te intensiveren. Deze samenwerking is in de tijd van het ontbreken van
mondkapjes ontstaan. Centraal thema van de samenwerking zal zijn, Samen leven, Samen werken,
Samen doen. Momenteel wordt er gewerkt aan een gezamenlijke website. Daarnaast is men in
gesprek over het stap vooruit festival. Dit festival is een verlengde van armoedevrij Winterswijk,
Aalten en Doetinchem
Bedrijven voor bedrijven
Bij de Uitdaging ontstond in april 2021 het idee dat het wellicht een goede zaak zou zijn als bedrijven
elkaar in de coronatijd gingen ondersteunen. Volgens de inschatting zou de nood bij veel bedrijven
en organisaties veel groter zijn dan dat men wilde doen geloven. Ook na corona zou deze nood nog
aanwezig zijn. Er zijn in april en mei gesprekken geweest met diverse belangenorganisaties. Het werd
duidelijk dat men elkaar best wel wilde helpen. Bedrijven moesten bedrijven gaan
helpen/ondersteunen. Daarbij zou wellicht een gesprek tussen twee ondernemers een oplossing
kunnen zijn. Om in kaart te brengen hoeveel nood er wellicht zou zijn, is er onder de bedrijven die
van de overheid steun hebben gehad, een enquête geweest. Op deze enquête is weinig respons
gekomen. Conclusie: Het idee is wellicht goed, maar bedrijven hebben er geen behoefte aan.
Kouderecord

\
1942 \
2022 \
( Koouiderecord-27.4

WinterswijkJ

/

WIN TER SWlJKS[»jU/[Di16/N6'

Op 27 januari 1942 werd het in Winterswijk -27,4 °C. De kans om nogmaals zo'n lage
temperatuur te meten in het warmere klimaat van nu is vier keer zo klein geworden
en komt naar verwachting nu slechts eens in de 1600 jaar voor. Het is dus heel
onwaarschijnlijk dat dit record nog verbroken gaat worden. Met dit gegeven kwam
een inwoner bij de WUh. Hij was van mening dat daar op 27 januari 2022 iets aan
..

..

.

.

gedaan moestworden. Hijwilde een stichtingoprichten. Dezestichtingzou dangeld
in moeten zamelen. Met het ingezamelde geld zou er dan op een nader te bepalen
plek een standbeeld onthuld moeten worden. De initiatiefnemer, Wim Ruesink, had
hierover contact opgenomen met beeldend kunstenaar Jan te Ku lve.

De stichtingskosten van dit beeld zouden ongeveer € 16000,00 bedragen. Gezien het feit dat de tijd
erg kort was en er door corona nauwelijks bedrijven te benaderen zouden zijn werd er besloten om
er een project van de Uitdaging van te maken. Daarnaast werd Willy Smit (directeur bij WAM van
Duren) bij het project betrokken. WAM van Duren en DFDS (eerder HSF) bleken bereid te zijn voor de
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stichtingskosten garant te staan. Het ontwerp werd gemaakt en op 27 januari 2022 zou het beeld dan
ook daadwerkelijk onthuld worden.
Samenwerking Copiatek.
Deze organisaties geeft computers een tweede leven. De museumfabriek krijgt binnenkort via hen
drie nieuwe computers. Inmiddels zijn er ook een aantal computers bij Copiatek ingeleverd.
Vrijwilligerspunt

Eén van de belangrijkste activiteiten van de Winterswijkse Uitdaging is het Vrijwilligerspunt.
Inwoners en organisaties kunnen bij het Vrijwilligerspunt voor allerlei zaken terecht. Bij het
Vrijwilligerspunt zelf zijn ook een groot aantal vrijwiHigersactief.
J&
Ook heeft het Vrijwilligerspunt zelf een aantal projecten onder zich.
Aantal vrijwilligers werkzaam bij het Vrijwilligerspunt:
WINTERS WliKSE (Il/DAGING

vrijwilligers u nt

Receptie en Automaatje
Automaatje

9 vrijwilligers ieder minimaal één dagdeel
40 Vrijwilligers op afroep beschikbaar

Coördinatoren

3 vrijwilligers ieder minimaal twee dagdelen per week

Coördinator jongeren

1 vrijwilliger twee dagdelen per week

Servicepunt

2 vrijwilligers ieder twee dagdelen per week

Social Media/pr

1 medewerker twee dagdelen per week

Huismeester

1 vrijwilliger 4 dagdelen per week

Coördinatoren l<luspunt

3 vrijwilligers minimaal één dagdeel per week

Klussers

5 vrijwilligers allen op afroep beschikbaar

Autistencafé

1 coördinator voor voorbereiding en uitvoering

Administratie

1 vrijwilliger twee dagdelen

Ontmoetingstafel

1 vrijwilliger wekelijks aanwezig

Vrijwilligerswerk is dé manier om andere mensen te ontmoeten en je netwerk te vergroten. Je komt
in contact met anderen die dezelfde interesses hebben, dus wellicht houd je er nieuwe vriendschappen aan over. Ook kun je juist in contact komen met mensen die je anders nooit zou ontmoeten.
Waarom wordt je vrijwilliger?
De meeste vrijwilligers doen vrijwilligerswerk omdat ze het fijn vinden om iets voor iemand te doen.
Of omdat het voor hun zinvolle tijdbesteding is.
Vrijwilligerswerk is het cement van de samenleving

Mensen die zich ten behoeve van anderen of de samenleving inzetten zijn onmisbaar voor de samenleving. Vrijwilligers en actieve burgers dragen bij aan sociale verbinding in wijken, buurten, dorpen en
steden. Als mensen zich vrijwillig inzetten voor een ander en voor de samenleving, ontstaat sociale
innovatie en ondernemerschap. Terecht dat vrijwilligers 'het cement' van de samenleving worden
genoemd. Als ze er allemaal ineens mee zouden ophouden, zou ook Winterswijk behoorlijk ontwricht
raken.
Want stel je eens voor dat er geen vrijwilligers meer waren op sportclubs of in de kerk. Hoe moet een
voetbalclub draaien zonder vrijwillige barman, trainer of scheidsrechter? Wat gebeurt er als er betaalde krachten komen te staan en deze kosten doorberekend worden in de contributie? Het is iets
om over na te denken, want de helft van de sportclubs heeft een vrijwilligerstekort. En een kwart van
de sportclubs zegt grote problemen te hebben door het niet kunnen vinden van vrijwilligers. Wat uiteindelijk een bedreiging vormt voor het voortbestaan van de club. De clubs die zijn juist zo belangrijk
zijn voor sociale samenhang en sociaal kapitaal. En fysieke gezondheid, niet te vergeten. En als we

dan toch niks vergeten, denk dan eens aan al die andere clubs en verenigingen waar mensen bij elkaar komen, die ook afhankelijk zijn van vrijwilligers.

Overzicht vrijwilligerswerk Winterswijk
éties

jan-21

6

11

12

5

mei-21

11

1

21

7

Totalen
2021

94

54

218

32

3

26

10

35

5

16

47

223

11

129

is

22

13

23

166

276

518

276

Totalen
366

sinds regi-

105

stratie

Bij de vrijwilligers in 2021 zijn de 95 vrijwilligers welke bij de Marathon Nationaal Landschap
betrokken waren NIET inbegrepen
Ontmoetingstafel

Ontstaan naar aanleiding van het feit dat er veel eenzame ouderen zijn die een maatje zoeken. Door
nu deze zoekende maatjes bij elkaar te brengen is de Ontmoetingstafel ontstaan. Onder leiding van
een gespreksleider wordt er op de woensdagochtend in het Gasthuis over allerlei onderwerpen met
elkaar van gedachten gewisseld. Aantal deelnemers wisselt in 2021 nog erg. Gemiddeld zitten er 6
tot 10 personen bij elkaar.
Kluspunt

klus pount
WINTER5W IJ KS III TDA GING

Door corona konden er minder klussen ten uitvoer gebracht worden.
In 2021 zijn er in totaal 72 klussen uitgevoerd waarvan 58 in de tuin en 14 binnen huis.
Tuinklussen waren er het meest. Dit was veelal tuin winterklaar maken en de
onderhoud van de tuin. Sommige van de tuin klussen zijn gedaan voor nieuwe
cliënten maar ook voor bestaande cliënten. Binnenshuis zijn kleine klusjes gedaan,
opruimen, douchkop vervangen, etc. In 2021 zijn er 33 nieuwe cliënten
aangemeld. In 2020 zijn er 37 nieuwe cliënten aangemeld.
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Servicepunt

f

Bij het Servicepunt zijn twee vrijwilligers ieder twee dagdelen aanwezig.
Zij ondersteunen verenigingen en stichtingen in de breedste zin des woords.
WITR SWIJ KS [ UII/)A (ING
Aanvullend verzorgde een andere vrijwilliger een gedeelte van de
administratie van Penta Winterswijk. Na het aanstellen van een nieuwe
penningmeester heeft Penta Winterswijk dit zelf weer op zich genomen. Het Servicepunt heeft dit
werktwee jaar gedaan. Vrijwilligers hebben in 2021 veel energie en tijd gestoken in de ontwikkeling
van de Wijktuinen. Helaas is, door tegenwerking van één speeltuinvereniging, hier in de loop van
2021 een eind aan gekomen. Onder aanvoering van de vrijwilligers van het Servicepunt is er een visie
geschreven en is ook de Stichting Wijktuinen Winterswijk opgericht. Ook de ontwikkeling van de
gezamenlijke website was al een eind gevorderd. Helaas hebben de vrijwilligers door tegenwerking
en het terug komen op eerder gemaakte afspraken hun werk voor de Wijktuinen moeten beëindigen,
Samenrijderspunt

In 2020 lag het Samenrijderspunt, i.v.m. de coronamaatregelen er een paar maand tussen uit. Voor
2021 zien we dat er, ondanks het feit dat veel activiteiten, in ieder geval gedeeltelijk stillagen, een
stijging van het aantal ritten. Ook het aantal daadwerkelijk aantal deelnemers is in 2021 gestegen. De
vrijwilligers die de ritten bemiddelen, negen dames, zijn van maandag tm vrijdag van 09:00 tot 12:00
uur aanwezig bij de WUh. In vakantietijd wordt de telefoon naar hen doorgeschakeld waardoor
Automaatje 52 weken per jaar, 5 dagen in de week bereikbaar is. Het aantal actieve deelnemers is
169 unieke personen. In totaal hebben zich de afgelopen jaren 425 personen voor het gebruik van
Automaatje ingeschreven. Aanstaande deelnemers worden, voordat deze definitief ingeschreven
worden door een vrijwilliger, met een sociaal maatschappelijke achtergrond bezocht. Hiervoor zijn
twee vrijwilligers beschikbaar.
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40
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In oktober mocht het Samenrijderspunt een cheque ter waarde van € 2500,00 van
Pen!rvoor de aanschaf van een driewieler in ontvangst nemen De uitleen van aangepaste fietsen
lag het afgelopen jaar bijna helemaal stil. Inmiddels is er een samenwerking met
Winterswijkinbeweging aangegaan. Zie voor het verslag aldaar.
Winterswijk in Beweging
WINTERS WIJK
Winterswijkinbeweging is een platform dat mensen met een beperking meer in
2021
zijn
In
betrokken.
is
hierbij
Samenrijderspunt
beweging wil krijgen. Ook het
X * ~(~
er hiervoor diverse activiteiten ontwikkeld. Ook is er door de WMO raad een
I
subsidie ter beschikking gesteld. Deze subsidie maakt onder andere de ontwikkeling
van een verhuurwebsite van alle aangepaste materialen mogelijk. Momenteel worden via deze
website alleen nog de materialen welke in het bezit zijn van Archeus en de Winterswijkse Uitdaging
voor uitleen aangeboden. In de loop van 2022 zullen andere organisaties hiervoor benaderd worden.
Hierdoor zullen met minder materialen meer inwoners van de aangeboden hulpmiddelen gebruik
kunnen maken. Ook werd er een druk bezochte inloopochtend bij Archeus georganiseerd.
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Schildersciub
In 2019 is er een schildersclub opgericht. Momenteel schilderen een aantal inwoners op de
maandag- en vrijdagmiddag. Inwoners met weinig of geen netwerk maken gebruik van deze faciliteit.
Ook inwoners met een beperkte financiële bestedingsruimte kunnen aansluiten. Deelnemers komen
vaak via de sociale dienst of andere maatschappelijke organisaties bij deze groep terecht. In 2021
maakten zowel op de maandag- als op de vrijdagmiddag een twintigtal inwoners van deze
mogelijkheid gebruik. In 2021 is het idee opgevat om met de groep een expositie te gaan
organiseren. Door corona kon dit helaas niet plaats vinden. In 2022 zal er geëxposeerd worcfen.
Geëxposeerde schilderijen zullen te koop aangeboden worden. De opbrengst zal
voor een goed doel bestemd zijn.
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Creatief
Op de dinsdagmiddag heeft Linda Sandman de leiding over de groep creatief.
In principe is dit dezelfde doelgroep als die van de schildersgroep. Door corona
~
vond deze activiteit niet altijd plaats. Om deze redenen is er contact gezocht met
RTV Slingeland. Via de lokale televisiezender zijn er door Linda een aantal workshops verzorgd
en ook uitgezonden. Deze groep bestaat wekelijks uit 20 tot 25 deelnemers. Naast het creatief bezig
zijn met allerlei producten zijn er ook een aantal dames die elkaar naailes geven. Inmiddels zijn er zes

I

naaimachines beschikbaar,
Gebarentaal
In het kadervan het thema Mensen maken Winterswijk slimmer, verzorgde Femke Keupink
namens het Vrijwilligerspunt twee workshops gebarentaal. Een tiental inwoners heeft
hieraan deelgenomen. Helaas kon het Vrijwilligerspunt met de workshopgever niet tot
overeenstemming komen over een vervolgcursus. Inmiddels wordt de workshop ook elders
aangeboden.
Tijdveiling (Tik "m af jouw MAS)
Over de Tijdveiling Tik 'm af jouw MAS zijn er met het GKC, Schaersvoorde en diverse
maatschappelijke organisaties gesprekken gevoerd. Door corona werd de tijdveiling steeds
verschoven. Zodra corona weg is zal in 2022 de tijdveiling georganiseerd worden. Bij de tijd
"kopen" leerlingen objecten, denk aan bioscoopkaartjes, theatervoorstellingen enz enz. Zij betalen
uiteindelijk niet met geld maar met uren maatschappelijke stage.

t

NL Doet
In het kader van NLdoet werden de bankjes welke rondom Boogiewoogie staan van een nieuw likje
verf voorzien. Onder aanvoering van een aantal vrijwilligers en met medewerking van leerlingen van
het Graafschap college kregen de bankjes een Mondriaan uiterlijk>
ikea
In maart kreeg de Nederlandse Uitdaging een groot aantal spullen van Ikea aangeboden. Ook de Oost
Nederlandse Uitdagingen kregen voor een gedeelte datgene wat men graag wilde hebben. De
spullen voornamelijk boekjes voor de jeugd worden in Winterswijk aangeboden aan de leerlingen
van het Pyriet de school van het AZC
Woonplaats
In september vond er een gesprek plaats met een afvaardiging van de Woonplaats en de
Winterswijkse Uitdaging. Het initiatief van dit gesprek kwam van de Uitdaging. Vraag van de
Uitdaging was in hoeverre de Woonplaats iets kan en wil in het kader van SROI en welke rol de
Uitdaging daarin dan kan spelen. Het idee is dat de Woonplaats uren van medewerkers beschikbaar
stelt. Medewerkers gaan dan, tijdens werkuren, aan de slag bij maatschappelijke organisaties. Het
eerste gesprek heeft plaats gevonden. Helaas heeft dit gesprek verder nog tot niets geleid.
Hondenbuddy
Een aantal vrijwilligers heeft een groot aantal weken, tijdens corona een hond van een bewoner van
de Peikwijk uitgelaten. Omdat de bewoner niet naar buiten mocht hebben vrijwilligers per toerbeurt
de hond 's ochtends, 's middags en 's avonds een keer uitgelaten. Kort nadat de Lock down voorbij
was is de hond overleden. Ook de bewoner is later dit jaar overleden.
Quiet
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Quiet zet zich in voor mensen in armoedesituaties in Nederland. Dat klinkt
door in verschillende activiteiten. Om te beginnen de Quiet Community's.
I
Hiermee stimuleren en organiseert men lokale solidariteit met mensen in
armoedesituaties. De community's worden ondersteund door Quiet
Nederland die ook de Quiet 500 uitgeeft. De 'armoedeglossy' die met een
knipoog het verhaal van mensen in armoede vertelt. Quiet heeft drie
speerpunten: vertellen, verzachten & versterken. Samen met de Uitdagingen
van Aalten en Doetinchem is er een paar keer met Quiet gesproken. Het idee
was dat we ook in de Achterhoek een Quiet 500 uit wilden geven. Uiteindelijk
bleek de financiële bijdrage welk men aan Quiet Nederland moet betalen onoverkomelijk.
-
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Samenwerking Humanitas en Present
In het kader van een extra subsidie is er in december gesproken met Humanitas en Present. Voor de
toekenning van de extra subsidie hebben de organisaties de opdracht gekregen om meer en beter
met elkaar samen te werken. De overleggen en de samenwerkingen zullen in 2022 een vervolg
krijgen.
Buurtsportcoach
Sportcafé
In de functie van buurtsportcoach heeft de Winterswijkse Uitdaging een sportcafé verzorgd.
De start van dit café was, ook weer door corona, lastig. Uiteindelijk is er met als
thema; Pedagogisch sportklimaat maar hoe? Domien Esselink was de
SPORTC
gespreksleider, Naast Domien Esselink waren Marieke van der Plas
(directeur Gymnastiekbond) en Jefta Bresser (hoofd jeugdopleiding de Graafschap)
als gesprekspartners aanwezig. De avond werd helaas niet bijzonder goed bezocht .
Men kon slechts 25 personen uit de Winterswijkse Sportwereld welkom heten,
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Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Op 31 mei organiseerde de Winterswijkse Uitdaging een workshop in het kader
van de WBTR. De avond werd in de grote zaal van Boogie Woogie verzorgd door
notaris Mr Erik Oostrik. Vanwege corona konden belangstellenden ook via een
Teams verbinding meekijken.

Marathon

Marathon Nationaal Landschap

Winterswij k

Eén van de initiatieven welke de Winterswijkse Uitdaging!
Vrijwilligerspunt in 2019 heeft genomen was het oprichten van de Stichting Marathon Nationaal
Landschap, In 2020 zou dan de eerste Marathon plaats gaan vinden. Door corona ging dat niet door.
Uiteindelijk is de eerste versie van de Marathon op 3 oktober georganiseerd. Naast de Marathon
werd er tevens een wandeldriedaagse georganiseerd. Aan het evenement werkten 95 vrijwilligers
mee. Beide evenementen, de Marathon en de Wandel driedaagse zullen ook in 2022 weer
georganiseerd gaan worden.
Project doortrappen

Door fietsen blijven ouderen langer gezond, sociaal en zelfredzaam. Ouderen fietsen graag, en willen
graag blijven fietsen, maar ze zijn ook kwetsbaar in het verkeer. Het programma Doortrappen heeft
de ambitie dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen. Doortrappen motiveert hen zelf maatregelen te nemen om veilig te blijven fietsen. Het lokale netwerk rondom de oudere in elke gemeente helpt daarbij. Het Vrijwilligerspunt heeft voor dit project een aantal fietsroutes aangeleverd.
Buitenspeeldag

Op 9juni organiseerde de WUh in het kader van haar werkzaamheden als Buurtsportcoach samen
met studenten van het Graafschapcollege bij de vier speeltuinen een Buitenspeeldag. Bij de diverse
speeltuinen werden spelletjes georganiseerd. De dag bleek een schot in de roos. Meer dan 250 kinderen namen aan deze middag deel.
De Uitdaging /Vrijwilligerspunt neemt deel aan diverse overleggen.
Denk hierbij aan
1. Platform Winterswijk Arm oedevrij
Platform dat als doelstelling heeft om Winterswijk over een aantal jaren armoedevrij te hebben.
2. Werkgroep dementie Winterswijk
Werkgroep waarbij maatschappelijke organisaties aansluiten en we naar mogelijkheden zoeken om
inwoners die met dementie te maken krijgen te ondersteunen
3. Jong en Trias

Werkgroep waarbij de Hunebulten (FCTrias) meer toegankelijk wordt voor mensen met een
beperking. Daarnaast het ontwikkelen van activiteiten op het sportpark waarbij er ook overdag meer
gesport kan worden. Daarnaast is de doelstelling om mensen met een beperking bij "gewone"
sportclubs aan te laten sluiten.
4. Gym 2030

Regionaal project waarbij het de oorspronkelijk de doelstelling is om gezamenlijk goed opgeleide
trainers een betere baan te bezorgen. Door verenigingen met elkaar te verbinden kun je
sporttrainers een betere baan aanbieden.
5. Helemaal Groen
Samen met de Rova maakt het Vrijwilligerspunt zich druk om zwervuil tegen te dringen. De Rova
heeft prikkers, hesjes en vuilniszakken beschikbaar gesteld.
Uit de vele vragen om hulp en de vele activiteiten waarde WUh voor wordt uitgenodigd moge blijken
dat de WUh zich een belangrijke plaats in het maatschappelijk veld in de Winterswijkse samenleving
heeft weten te verwerven. De WUh zegt altijd
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3. Jaarrekening

31 Balans per 31 december 2021
(na voorstel resultaatverdeling)
31-12-2021
€

31-12-2020
€

€

€

ACTI VA

Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventarissen
Vervoermiddelen

1

186
0

373
2.500
186

2.873

14.320

54

36.486

40.355

50.992

43.282

Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende
activa

2

Liquide middelen

3

31-12-2020

31-12-2021
€

€

€

€

PASS IVA
Stichtingsvermogen
Bestemmingsreserves
Bestemmingsfondsen
Overige reserve

Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende
passiva

4

5
6
7

3.081
7.092
362

3.081
20.561
7.871
31.513

10.535

19.479

32.747

50.992

43.252

3.2 Staat van baten en lasten over 2021
2021
€
9
Baten
Lasten
Lasten uit hoofde van personeelsbelo- 10
ningen
Afschrijvingen op immateriële, materiële 11
vaste activa en vastgoedbeleggingen
12
Overige lasten

2020
€

€

105.864

€
71.397

31.929

32.432

2.687
50.270

6.937
48.917

Totaal van som der lasten

84.886

88.286

Resultaat van baten en lasten

20.978

(16.889)

Bestemming saldo van baten en lasten
Bestemmingsreserve 'De Toffe peer'
Bestemmingsfonds 'ANWB Automaatje'
Bestemmingsfonds 'all inclusive sporten en bewegen'
Bestemmingsfonds 'Roelvinkfonds'
Overige reserve

0
(776)
6.745
7.500
7.509

(500)
(943)
0
0
(15.446)

EM
3.3

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting De Winterswijkse Uitdaging is feitelijk en statutair gevestigd op Roelvinkstraat 2, 7101 GN te
Winterswijk en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 59347827.
Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van Stichting De Winterswijkse Uitdaging bestaan voornamelijk uit:
Het met elkaar verbinden van het bedrijfsleven, onderwijsorganisaties, zorginstellingen en
maatschappelijke organisaties middels het ondersteunen van vraag en aanbod tussen bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties met als uitkomst de leefkwaliteit van de burgers in de Gemeente
Winterswijk te verbeteren.

De locatie van de feitelijke activiteiten
Stichting De Winterswijkse Uitdaging is feitelijk gevestigd op Roelvinkstraat 2, 7101 GN te Winterswijk.
Informatieverschaffing over schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting De Winterswijkse Uitdaging zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen
zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid
1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met RJk Cl Kleine Organisaties zonder winststreven,
die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
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.

Grondslagen
Materiële vaste act/va
Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de
activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Bijzondere waardeverminderingen van materiële vaste activa
De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de
realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor
het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende
eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde
van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de
opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt direct als een
last verwerkt in de staat van baten en lasten onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het
betreffende actief.
De opbrengstwaarde wordt in eerste instantie ontleend aan een bindende verkoopovereenkomst; als die
er niet is wordt de opbrengstwaarde bepaald met behulp van de actieve markt waarbij normaliter de
gangbare biedprijs geldt als marktprijs. Voor de bepaling van de bedrijfswaarde wordt een inschatting
gemaakt van de toekomstige netto kasstromen bij Voortgezet gebruik van het actief! de
kasstroomgenererende eenheid; vervolgens worden deze kasstromen contant gemaakt.
Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet
meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet
hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor
het actief zou zijn verantwoord.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde
van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde
van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste
van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering
gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve
Een bestemmingsreserve is dat deel van het eigen vermogen dat wordt afgezonderd, omdat daaraan een
beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn
toegestaan en deze beperking door het bestuur is aangebracht.
Bestemmingsfonds
Een bestemmingsfonds is dat deel van het eigen vermogen dat wordt afgezonderd, omdat daaraan een
beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn
toegestaan en deze beperking door derden is aangebracht.

Kort/opende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de
nominale waarde.
De bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.
Baten
Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde
prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te
verrichten diensten.

Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de
gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd
exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze
worden ontvangen.
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het
desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.
Subsidies die betrekking hebben op investeringen anders dan in materiële activa worden als
vooruitontvangen bedrag onder de overlopende passiva opgenomen, afhankelijk van het karakter
langlopend en/of kortlopend. Jaarlijks valt een gedeelte van deze subsidie Vrij, met inachtneming van de
wijze waarop de besteding zelf in de jaarrekening wordt verwerkt.

Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt
in de winst- en verliesrekening.
Afschrijvingen op materiële vaste act/va
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven
over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt
niet afgeschreven.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast.
Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.

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

3.4 Toelichting op de balans

Vaste activa
I Materiële vaste activa
Inventarissen
€
Stand per 1 januari 2021
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1januari 2021
Mutaties
Afschrijvingen
Saldo mutaties
Stand per 31 december 2021
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per
31 december 2021

Vervoermiddelen
€

Totaal
€

4.458
(4.085)
373

13.516
(11.016)
2.500

17.974
(15.101)
2.873

(187)
(187)

(2.500)
(2.500)

(2.687)
(2.687)

4.458
(4.272)

13.516
(13.516)

17.974
(17.788)

186

0

186

Informatieverschaffing over materiële vaste activa
Inventaris
In 2020 is voor een bedrag ad € 5.560 geinvesteeerd in kantoorinventaris. De bijdrage TVM ad € 5.000 is
hierop in mindering gebracht.

Vervoermiddelen
De post vervoermiddelen betreffen de rolstoelfiets en de Duo Fiets.
Duo Fiets
In 2018 is op initiatief van het Samenrijderspunt een initiatief ontstaan om het project Duo Fiets op te
starten. Van verschillende organisaties zijn projectsusbsidies ontvangen. De initiële investering in de DUO
fiets bedroeg €9.198. In 2020 is de Duo Fiets geheel afgeschreven.
De projectsubsidies zijn in mindering gebracht op de initiële investeringen.

4)
Vlottende activa
Vorderingen
Informatieverschaffing over vorderingen
De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

2 Overige vorderingen en overlopende activa
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing
Overige vorderingen
Nog te ontvangen subsidie
Vooruitbetaalde huur

31-12-2021
€

31-12-2020
€

3.364
10.956

0
54

14.320

54

3.364

0

10.903
53

0
54

10.956

54

36.486

40.355

-

3 Liquide middelen
Rabobank

Passiva
4 Stichtingsvermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:
Bestemmingsreseryes

Stand per 31 december 2021

5 Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve 'De Toffe peer'

Overige ieserve

Totaal

fondsen

3. 081
0
0

€
7.092
13.469
0

3.081

20.561

€
Stand per l januari 2ü2l
Mutatie uit resultaatverdeling
Uit resuttaatverdeling

Bestemmings-

362
0
7.509

€
10.535
13.469
7.509

7.871

31.513

€

=

31-12-2021
€

31-12-2020
€

3.081

3.081

2021
€

2020
€

Bestemmingsreserve 'De Toffe peer'
Stand per 1januari
Resultaatverdeling

3.081
0

3.581
(500)

Stand per 31 december

3.081

3.081

Bestemmingsreserve 'De Toffe Peer'
Deze reserve is gevormd in verband met een ontvangen schenking van een privé-persoon. Jaarlijks
wordt een bedrag ad € 500 uitgereikt aan een bedrijf of een organisatie, die zich maatschappelijk
verantwoord hebben ingezet.

6 Bestemmingsfondsen
Bestemmingsfonds 'ANWB Automaatje'
Bestemmingsfonds 'all inclusive sporten en bewegen'
Bestemmingsfonds 'Roelvinkfonds'

31-12-2021
€

31-12-2020
€

6.316
6.745
7.500

7.092
0
0

20.561

7.092

2021
€

2020
€

Bestemmingsfonds ANWB Automaatje'
Stand per 1 januari
Resultaatverdeling

7.092
(776)

8.035
(943)

Stand per 31 december

6.316

7.092

In 2018 is in verband met het project ANWB Automaatje een bijdrage ad € 14.643 ontvangen. Hiervan is
in 2019 € 6.608 verbruikt. In 2020 is een bedrag ad € 943 aan kosten onttrokken.
2021
€

2020
€

Bestemmingsfonds a11 inclusive sporten en bewegen
Stand per 1januari
Resultaatverdeling

0
6.745

0
0

Stand per 31 december

6.745

0

In 2021 is in verband met het project all inclusive sporten en bewegen een bijdrage ad € 12.500
ontvangen, in 2021 is € 5.755 verbruikt. In 2021 is derhalve voor een bedrag van € 6.745 een
bestemmingsfonds gevormd.
2021
€

2020
€

Bestemmingsfonds 'Roelvinkfonds
Stand per 1januari
Resultaatverdeling

0
7.500

0
0

Stand per 31 december

7.500

0

7 Overige reserve
Stand per 1januari
Uit resultaatverdeling

362
7.509

Stand per 31 december

7.871

15.808
(15.446)
362

Kortlopende schulden

8 Overige schulden en overlopende passiva
Te betalen rente- en bankkosten
Accountantskosten
Waarborgsommen ontvangen
Diverse kosten overloop
Nog te besteden kosten 'Buurtsportcoach 2019'
Nog te besteden kosten 'Buurtsportcoach 2020
Nog te besteden kosten 'Buurtsportcoach 2021'
Nog te besteden kosten 'Roelvinkfonds'

31-12-2021
€

31-12-2020
€

20
7.865
750
844
0
0
10.000
0

20
6.653
875
2.604
10.000
5.095
0
7.500

19.479

32.747

Buurtsportcoach Verenigingsondersteuning 2019
Voor het jaar 2019 is van de gemeente Winterswijk een bijdrage ad € 10.000 ontvangen
In 2021 is de definitieve eindbeschikking van de Gemeente Winterswijk ontvangen.
Buurtsportcoach Verenigingsondersteuning 2020
Voor het jaar 2020 is van de gemeente Winterswijk een bijdrage ad € 10.000 ontvangen.
In 2021 is de definitieve eindbeschikking van de Gemeente Winterswijk ontvangen.
Buurtsportcoach Verenigingsondersteuning 2021
Voor het jaar 2021 is van de gemeente Winterswijk een bijdrage ad € 10.000 ontvangen.
De afrekening met de Gemeente Winterswijk over bestede kosten en bestede uren is nog niet afgerond.
De definitieve eindbeschikking van de Gemeente Winterswijk is nog niet ontvangen.
Roelvinkfonds
In 2018 is van Stichting Roelvinkfonds een bedrag ad € 7.500 ontvangen voor de inrichting van het
destijdse nieuwe pand (Torenstraat). Hiervan is nog geen gebruik gemaakt.

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen
Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen
Huurverplichtingen
Door de stichting is er een financiële verplichting aangegaan terzake huur van bedrijfsruimte
Roelvinkstraat 2 te Winterswijk, € 12.600 voor geheel 2022. De huurovereenkomst loopt tot en met 31
december 2022.

3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
2021
€

2020
€

9 Baten

Bijdragen founders
Subsidie gemeente VPW
Subsidie buurtsportcoach
Huuropbrengsten
Subsidie all inclusive sporten en bewegen
Roelvinkfonds
Diverse baten

0
62.903
15.095
6.963
12.500
7.500
903

2.500
50.200
8.405
6.725
0
0
3.567

105.864

71.397

Informatieverschaffing over subsidiebaten
Gemeente Winterswijk
Van de gemeente Winterswijk zijn over het jaar 2021 drie subsidie bedragen ontvangen.
Subsidie all inclusive sporten en bewegen
De aanvraag is op 1 december 2020 ingediend. De toekenningsbeschikking is op 18 mei 2021
afgegeven. Voor 1juni 2022 heeft de stichting een aanvraag tot vaststelling ingediend.
Buurtsportcoach Verenigingsondersteuning (2021)
De aanvraag is op 28 december 2020 ingediend. De toekenningsbeschikking is op 14 december 2021
afgegeven.
Voor 1 juni 2022 heeft de stichting een aanvraag tot vaststelling ingediend.
De subsidiebeschikkingen 2019 en 2020 zijn in 2021 definitief vastgesteld.
Activiteitensubsidie 2021
Op 31 mei 2020 heeft de stichting een verzoek tot ondersteuning ingediend.
Daarnaast is een tweede en derde verzoek tot subsidieverstrekking ingediend.
De subsidie is structureel van aard.
Subsidievaststelling
De aanvraag van de vaststelling dient uiterlijk 1juni in het jaar na afloop van het kalenderjaar waarvoor
de subsidie is verleend te zijn ingediend.
De vaststelling bevat:
a. Een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en aan de
verplichtingen is voldaan;
b. Een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en komsten
(financieel verslag of jaarrekening);
c. Een balans van het subsidietijdvak 2021 met een toelichting daarop; en
d. Een beoordelingsverklaring, opgesteld door een onafhankelijk accountant.

De activiteitensubsidie 2020 is vastgesteld.

2021
€

2020
€

10 Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
Lonen

31.929

32.432

Lonen
Kosten manager

31.929

32.432

De stichting heeft met de manager een freelanceovereenkomst (overeenkomst van opdracht) afgesloten.
Hierdoor betaalt de stichting voor werkzaamheden en worden er geen sociale lasten en pensioenpremies
afgedragen. Er is hier sprake van een fictieve dienstbetrekking.

2021
€
11 Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen
Afschrijvingen materiële vaste activa
2.687
12 Overige lasten
Overige personeelsbeloningen
Huisvestingskosten
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Kosten van activiteiten/projecten
Rente- en bankkosten

2020
€
6.937

6.105
15.658
5.278
6.336
8.196
8.405
292

9.488
14.178
1.428
11.750
5.609
6.229
235

50.270

48.917

3.6 Overige toelichtingen
Gemiddeld aantal werknemers
2021
Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen
Nederland
Gemiddeld aantal werknemers over de periode

2020

0,50

0,50

0,50

0,50
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