
Jaarrekening 2021



Stichting Groene Hart

INHOUDSOPGAVE Pagina

Bestuursverslag 3

Jaarrekening 2021

Balans en Baten&Lasten 4
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5
Toelichting op de balans per 31 december 2021 6
Toelichting op de exploitatie 2021 8
Projecten overzicht 9
Overzicht Bezittingen 10



Bestuursverslag

Hierbij bieden wij u het jaarverslag van de stichting over 2021 aan.

De Stichting is opgericht op 28 november 1997 met als doel:

Bestuur
De samenstelling van het bestuur in 2021

De heer C. Kalden voorzitter
De heer L. van de Sar secretaris
Mevrouw M.C. van Eldik penningmeester
De heer B. Crouwers lid
Mevrouw S. van der Winden lid tot 1 juli 2021
Mevrouw J. Stoop lid
de heer H. Hak lid
Mevrouw A Roessen lid
mevrouw A. van Egmond lid
De heer T. Vogelenzang lid

Vastgesteld op 8 April 2022 te Woerden door het bestuur

De bescherming en het duurzame behoud van de cultuur-, natuur-, landschaps-, en milieuwaarden van het 
Groene Hart in hun onderlinge samenhang, met aandacht voor de leef- en woonomgeving van de bewoners 
van het Groene Hart en voor de bijdrage die de agrarische sector daaraan kan leveren.

Het werkgebied van de Stichting Groene Hart is het Nationaal Landschap Het Groene Hart, zoals omschreven 
in de nota ‘Ruimte’ van het Rijk uit het jaar 2004, en in samenhang daarmee de daaromheen gelegen 
stedelijke gebieden.



Stichting Groene Hart

BALANS

31-dec-21 31-dec-20

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa -                                 -                
Totaal vaste activa -                                 -                

Financieel Vaste Activa 1.873                            2.113            
1.873                            2.113            

Vlottende activa
Voorraden -                                 -                
Vorderingen 1.879                            8.802            
Liquide middelen 71.478                          72.044          
Totaal vlottende activa 73.357                          80.846          

Totaal Activa 75.231                          82.959          

31-dec-21 31-dec-20

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve -3.371                           -12.400        
Resultaat Lopend Boekjaar 6.622                            9.029            
Totaal eigen vermogen 3.251                            -3.371          

Langlopende schulden -                                 -                

Lopende Projecten 66.950                          74.663          

Kortlopende schulden

Schulden aan bank -                                 219               
Overige kortlopende schulden 5.030                            11.449          
Totaal kortlopende schulden 5.030                            11.668          

Totaal Passiva 75.231                          82.959          
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Toelichting behorende bij de jaarrekening 2021

Algemeen
De activiteiten van de stichting betreffen voornamelijk de promtie van het Groene Hart, het geven de informatie via een kwartaaluitgave 
van Groene Hart Leven.
Verder wordt er wekelijks een digitale nieuwsbrief verzonden en congressen en manifestaties georganiseerd.

Op de rechtspersoon is van toepassing het jaarrekeningenregime van kleine ondernemening, als bedoeld in artikel 2: 396 BW.

Gedurende het verslagjaar waren er geen personen in loondienst.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Activa en Passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde, verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de 
geschatte levensduur.
De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschafwaarde.

Financiële vaste Activa
Onder de financiële activa is het beeldmerkrecht van Wilde Weide Kaas vastgelegd.
De looptijd is gelijk aan het recht van vestiging namelijk 10 jaar.

Voorraden

Er zijn geen voorraden meer aanwezig.

Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte 
oninbaarheid. De voorziening debiteuren is € 1.313,- (was €  1.603,-).

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.

Niet alle liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. In het saldo is ultimo 2021 € 1.742,- ter vrije beschikking.
De overige gelden € 69.736 zijn gelden die verstrekt zijn door derden inzake projecten. 

Projecten
De baten en lasten worden gerealiseerd op het moment dat projecten zijn voltooid. 
Bij projecten die langer lopen dan 1 jaar, kan naar rato van de looptijd en uitgaand van het voorzichtigheidsprincipe een deel van de 
winst worden genomen aan het einde van een boekjaar.
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TOELICHTING OP DE BALANS

Activa 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Kantoor en bedrijfsinventaris

Boekwaarde per 1 januari -               208             
Bij: investeringen -               -              
Af: afschrijvingen -               -208           
Af: desinvesteringen -               -              
Boekwaarde -               0                 

Beeldmerk
Boekwaarde per 1 januari 2.113          2.353         
Bij: investeringen -               
Af: afschrijving -240            -240           
Boekwaarde 1.873          2.113         

Er is een beeldmerk geprolongeerd dat via Stichting Kloppend Hart was vastgelegd.
Het beeldmerk is wilde weide kaas.
Het beeldmerk wordt in 10 jaar afgeschreven, wat ook de beschermtermijn is.

Vorderingen € €
Debiteuren Afgesloten Projecten -              -            
Donateurs 1.548         7.167        
af: voorziening debiteuren -1.313        -1.603      
Totaal Debiteuren 235              5.564         
Te ontvangen BTW -               -              
Nog te Ontvangen Rente -               -              
Nog te ontvangen subsidie -               -              
Overige Vorderingen 1.644          3.238         

Totaal Vorderingen 1.879          8.802         

De overige vorderingen bestaan uit donaties 2021 die in 2022 zijn betaald.

Liquide middelen € €
Kas -               -              
Banken 71.478        72.044       
Ontvangsten onderweg -               -              

-               -              
71.478        72.044       

De post Donateurs bestaat uit verstuurde verzoeken om bedragen uit 2020-2022. Een voorziening is 
genomen op de verzoeken ouder dan het jaar 2021.

De gelden op de bank betreffen geoormerkt geld inzake de afwikkeling van het dossier kwaliteitsatelier. 
Verder is er geld ontvangen voor het nieuwe blad. Ter vrije beschikking is       € 1.742,-
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controle 75.231        82.960       
TOELICHTING OP DE BALANS

Passiva 31-dec-21 31-dec-20
€ €

Eigen vermogen

Algemene reserve -3.371         -12.400      
Resultaat Lopend Boekjaar 6.622          9.029         
Totaal eigen vermogen 3.251          -3.371        

Kortlopende schulden
Schulden aan bank -               219             
Crediteuren 925              7.297         
Over te dragen projecten naar de st OHWL 1.016          1.016         
RC OHWL 370              370             
Overige nog te betalen bedragen 1.334          1.536         
Nog te ontv. Facturen afgesloten Projecten -               -              
Vooruitontvangen bedragen 1.386          1.230         
Te betalen BTW -               -              

5.030          11.668       

Lopende Projecten
Totale Inkomsten 106.500      106.500     
af: toegezegde subsidie/fondsen nog niet 
ontvangen -               -              

Totaal Inkomsten 106.500      106.500     

Totale Kosten -39.550       -31.837      
Genomen resultaat lopende projecten -               -              

Totaal Lopende Projecten 66.950        74.663       

Voor een specificatie van de Lopende Projecten: zie bijlage

De overige nog te betalen bedragen betreffen de nog te ontvangen nota's van Groene Hart Verbinders 
inzake de kosten deelnemers op hun website.

Stichting Groene Hart heeft een krediet van 10.000,- daarvan is op 31 december € 0,-opgenomen. 

De vooruitontvangen bedragen betreffen donaties die betrekking hebben op het volgend boekjaar.

De crediteuren bestaan uit facturen over de maand december.
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Stichting Groene Hart

Baten en Lasten

Realisatie 2021
 Begroting 

2021 Realisatie 2020

Baten

Inkomsten Donateurs 16.951                22.000           18.985                

Inkomsten Ondernemers 120                     10.000           5.280                  

Totaal Baten 17.071                32.000           24.265                

Projecten -                     -                 -                     

Lasten

Besteed aan doelstellingen

- Promotie Groene Hart -61                     5.525             1.933                  

- Communicatie Groene Hart 2.888                  3.475             2.738                  

- Kwaliteitsatlas 653                     2.000             3.237                  

- Overige activiteiten -                     1.000             -                     

- Lezingen - conferenties- bijeenkomsten -                     10.000           330                     

3.480                  22.000           8.239                  

Wervingskosten 667                     2.000             1.201                  

Kosten beheer en administratie 6.205                  6.590             5.717                  

6.872                  8.590             6.918                  

Totaal Lasten 10.352                30.590           15.157                

Saldo voor financiële baten en lasten 6.719                  1.410             9.108                  

Saldo financiële baten en lasten -97                     -79                     

Saldo van baten en lasten 6.622                  1.410             9.029                  

Bestemming saldo van baten en lasten:

- overige reserve 6.622                  1.410             9.029                  

- bestemmingsreserve

6.622                  1.410             9.029                  

In de kosten van beheer en administratie zitten de kosten voor verzekeringen (800,-) , huur vergaderruimte 
(1.850,-)  huur postbus (600,-),  telefonie (), boekhouding (600,-) en de bankkosten.
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Lopende Projecten Begroting Realisatie *

nr Omschrijving Inkomsten Uitgaven Resultaat Inkomsten Uitgaven Saldo Provincie
Overige 
financiers Totaal

              -   

17008 Historische Themaroutes 60.250               60.250              39.000      23.168      15.832               -                   -                 -   
19050 Extra Donatie o.a. voor het nieuwe blad 42.500               42.500     -                     42.500      14.700      27.800               -                   -                 -   
17050 Atelier de Zevensprong 25.000               25.000     25.000         1.683             23.318               -                   -                 -   

Totaal Projecten overige jaren 127.750             127.750   -            106.500       39.550     66.950     -            -              -            

* de kosten van de projecten zijn exclusief de vrijwilligersuren.

 Nog te ontvangen gelden 
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Bijlagen 31-12-2021

Activa
Stand per 31 december 2019 Beeldmerk
- aanschafwaarde 2.353              
- cumulatieve afschrijvingen 240                  

Boekwaarde per 31  december 2020 2.113              

Mutaties in het boekjaar
- investeringen -                   
- afschrijvingen 240                  

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde -                   
  .cumulatieve afschrijvingen -                   

- desinvesteringen
  aanschafwaarde
  cumulatieve afschrijvingen
  per saldo -                   

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -240                

Stand per 31 december 2020
- aanschafwaarde 2.353              
- cumulatieve afschrijvingen 480                  

Boekwaarde per 31 december 2020 1.873              

Afschrijvingspercentage 10,0%
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