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Algemeen 

Doelstelling 

Het doel van de op 4 februari 2020 opgerichte Stichting  is 'het lenigen van materiële noden van 

personen, met name in die gevallen dat daarin niet, niet voldoende of niet tijdig is vorzien.' De 

stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het werven van fondsen zowel bij private als bij 

publiekrechterlijke (rechts)personen, organisaties of instellingen. 

Financiering van de activiteiten 

In de aanloopfase van vier jaar hebben vier grote gemeenten en de provincie Fryslân een stevige 

financiële basis voor SUN Friesland gelegd. Vanaf 2015 financiert een groot aantal gemeenten de 

organisatiekosten van de stichting. De gemeenten die in 2020 participeerden vertegenwoordigden 

meer dan 96% van de bevolking van Friesland. De stichting blijft streven naar deelname van alle 

Friese gemeenten. 

Het budget voor de donaties aan de cliënten wordt geheel gevuld met bijdragen van fondsen en 

organisaties die goede doelen steunen. Het grootste deel van het giftenbudget komt van nationale 

fondsen. Het bestuur gaat daarom door met zijn beleid om meer fondsen en andere bronnen in 

Friesland te interesseren voor SUN Friesland. 

Resultaten 2020 en vooruitzichten 2021 

In 2020 konden de organisatiekosten ruimschoots worden gedekt met de bijdragen van de 

gemeenten. Het overschot van € 19.716 (2019: € 4.784) is met name ontstaan doordat met ingang 

van het jaar 2020 meer Friesche Gemeente aan de organisatie van de Stichting hebben bijgedragen.    

De begroting voor de organisatiekosten in 2021 sluit op nihil. In 2021 is het automatiseringssysteem 

in gebruik genomen. Aansluitend op het nieuwe automatiseringssysteem dient nog de financiele 

administratie worden aangepast. Naar verwachting zijn de uitgaven in de begroting gedekt. Voor 

onvoorziene  uitgaven kunnen we de organisatiereserve gebruiken.  

De stijging van het aantal aanvragen in 2019 (755), heeft zich in 2020 (772) voortgezet. Voor 2021 

verwachten we een stabilisatie van het aantal aanvragen. 
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Balans per 31 december 2020 

 31-12-2020  31-12-2019 

 €  € 

Activa    
    

Vaste activa    

Inrichting 0  0 

    

Vlottende activa    

Vorderingen 50  75 

Liquide middelen 266.261  276.305 

Totaal vlottende activa 266.311  276.380 

    

Totaal activa 266.311  276.380 

    

    

    

 31-12-2020  31-12-2019 

Passiva 
 

   

Risicodragend vermogen    

Organisatie reserve 117.758  98.042 

    

Overlopende posten giften en subsidies    

Fondsen, vooruitbetaalde clientengelden 133.546  159.501 

    

Kortlopende schulden    

Diverse schulden 15.007  18.837 

    

    

Totaal passiva 266.311  276.380 
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Resultaat organisatie 2020 

 Resultaat  Begroting  Resultaat 

 2020  2020  2019 

 €  €  € 

Middelen      

      

Gemeenten 97.079  85.000  81.875 

Fondsen 0  0  0 

Rentebaten 0  0  0 

 97.079  85.000  81.875 

      

Bestedingen      

      

Personeelskosten 63.472  64.300  60.911 

Overige kosten organisatie 13.891  20.700  16.180 

 77.363  85.000  77.091 

      

Saldo middelen en bestedingen 19.716  0  4.784 

Toevoeging organisatie reserve -19.716  0  -4.784 

 0  0  0 

      

      

      

Resultaat financiering van verleende giften 2020      

      

Giften aan clienten 418.118  415.000  393.624 

      

Gefinancierd door subsidies van:      

Fondsen 302.282  365.000  311.118 

Terugbetaalde leningen  48.058  40.000  507 

Terugbetaalde giften en diversen 67.778  10.000  81.999 

 418.118  415.000  393.624 
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Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

Algemeen 
De activiteiten van Stichting Urgente Noden Friesland bestaan uit de exploitatie van een noodhulp 

bureau. 

 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 

historische kosten.  

 

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. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

 

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. 

Aanschaffingen en inrichtingskosten die als aanloopkosten worden gesubsidieerd, worden niet 

geactiveerd en derhalve ineens ten laste van het resultaat gebracht. 

 

Vorderingen 
Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor 

oninbaarheid.  

 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen toegekende subsidies en alle hiermee verbonden 

kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De baten en lasten worden bepaald met in 

achtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. 

 

Subsidies welke zijn toegekend over meerdere boekjaren worden naar tijdsgelang toegerekend aan 

het verslagjaar.  

De activiteiten van de Stichting hebben geen winstoogmerk en zijn derhalve niet onderhevig aan de 

heffing van winstbelastingen. 
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Toelichting op de onderscheiden posten van de Balans 
 

Vaste Activa 
De aangekochte kantoorinrichting is in zijn geheel gesubsidieerd en wordt derhalve niet 

geactiveerd. 

 

Vorderingen 
 

31.12.2020 

  

31.12.2019 
 €  € 

    

Subsidies Gemeenten 0  0 

Overige vorderingen 50  75 

 50  75 

 

 

Liquide middelen 31.12.2020  31.12.2019 

 €  € 
    

Rabo Bank lopende rekeningen 37.920  44.974 

Rabo Bank spaarrekening 228.341  231.331 

 266.261  276.305 

 

 
Organisatie reserve   Verloop  Verloop 

   2020  2019 

   €  € 

      

Reserve begin boekjaar    98.042  93.258 

Saldo organisatie resultaten   19.716  4.784 

Reserve einde boekjaar   117.758  98.042 

                                
Overlopende posten giften en subsidies   31.12.2020  31.12.2019 

   €  € 

      

Vooruit ontvangen van Gemeenten 
 

  0  0 

Terugontvangen leningen etc.   76.046  124.620 

Vooruitontvangen Fondsen    57.500  34.881 

   133.546  159.501 
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Schulden korte termijn 31.12.2020  31.12.2019 

 €  € 
    

Belastingen 3.507  2.975 

Overige schulden 11.500  15.862 

 15.007  18.837 

 

 

Toelichting op de onderscheiden posten van “Resultaat organisatie 2020” 

 

 

Personeelskosten 

Werkelijk 

2020 

 Begroting 

2020 

 Werkelijk 

2019 

 €  €  € 

      

Brutoloon 49.470  46.500  47.772 

Sociale lasten, pensioenkosten etc 13.428  13.100  11.822 

Uitzendkrachten en vrijwilligers 

Reiskosten en overige loonkosten 

0 

574 

 3.500 

1.200 

 122 

1.195 

 63.472  64.300  60.911 

 

Overige kosten organisatie 

     

Personeelsadministratie en advies 1.557  3.000  2.358 

Reiskosten 227  650  728 

Verzekeringen 2.295  2.650  1.738 

Telefoon 300  600  356 

Automatisering en website   8.147  3.500  7.386 

Kantoorkosten 195  500  1.588 

Administratie en controlekosten 0  1.500  0 

Brochures, briefpapier 669  800  1.154 

Drukwerk en promotie 0  5.000  0 

Overige kosten 501  500  872 

Onvoorzien 0  2.000  0 

 13.891  20.700  16.180 

      

 

 

 

 

 

 



Stichting Urgente Noden Friesland                  

te Leeuwarden                

9 

i.  

Toelichting op de onderscheiden posten van “Resultaat financiering van 

verleende giften 2020” 

 

Terugbetaalde leningen  

Aan clienten worden naast giften ook leningen verstrekt in die gevallen als andere reguliere 

voorzieningen een terugbetaling redelijkerwijs mogelijk maken. Een deel van de leningen wordt 

daadwerkelijk terugbetaald. De ontvangen bedragen uit terugbetaalde leningen worden hernieuwd 

ingezet voor giften aan clienten. Een zelfde procedure geldt indien om andere redenen verstrekte 

giften worden terug ontvangen. 

 

 

Ondertekening 

Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. .. ………… 2021. 

 

H. Janssen, voorzitter: 

 

P. Otter, secretaris: 

 

J.F.A.M. Folkers, penningmeester:                     


