Jaarrekening en Bestuur verslag 2021
Stichting Cystinose Support Nederland is opgericht in oktober 2018. ln december 2O18 is aan de
stichting de formele ANBI status toegekend. De stichting heeft tot doel: het ondersteunen van
projecten op het gebied van cystinose en het ondersteunen van congressen en patiëntendagen
wereldwijd. De hier voorliggende jaarrekening beslaat de periode 1 januari 2021 tot en met 31
december 2021. Er heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden waardoor een verklaring van:
geen accountantsverklaring, is opgenomen in deze jaarrekening. De financiën zijn dermate
overzichtelijk dat voor een toezichthouder het heel eenvoudig is om deze te doorgronden. Voor deze
instanties is de administratie uiteraard beschikbaar. Bij de oprichting van de stichting hebben de
bestuurders besloten dat de stichting al haar inkomsten voor het doel moet aan kunnen wenden.
Hierdoor is het slechts zeer beperkt mogelijk dat er kosten, van wie dan ook die bij de stichting
betrokken is, in rekening gebracht zullen en mogen worden bij de stichting. Slechts absoluut niet te
vermijden kosten worden door de stichting vergoed.
ln 2021 zijn bank- en websitekosten gemaakt.
De stichting voert geen actieve campagnes voor fondsenwerving. Fondsen worden met name
verkregen uit de kring van vrienden en familieleden die met cystinose geconfronteerd worden.
Daarnaast ontvangen we financiële ondersteuning van farmaceuten om onze werkzaamheden uit te
kunnen blijven voeren.
Uiteraard is het niet uitgesloten dat de stichting op termijn acties zal gaan ontwikkelen.
Zoals in het verslag over 2019-2020 reeds vermeld is het bestuur voornemens om in 2022 de
Internationale Cystinose Conferentie te organiseren in België. Hiertoe heeft het bestuur op voorhand
besloten om jaarlijks een bedrag te reserveren zodat uit deze reservering een belangrijk deel aan
kosten voor het congres kunnen worden vergoed. Het bestuur heeft gemeend om in elk geval ultimo
2019 een bedrag van Euro 10.000, aan te merken als een voorziening specifieke projecten voor het te
organiseren congres. Ook in 2020 is, ten laste van de staat van baten en lasten, een bedrag van Euro
10.000 aan de voorziening gedoteerd zodat ultimo 2020 totaal van Euro 20.000,00 als voorziening
specifieke projecten voor dit Cystinose Congres aangemerkt staat.
In 2021 is een deel van dit bedrag, zijnde 5000,00 euro reeds vooruitbetaald aan het ons
ondersteunende congresbureau van KU Leuven.
Zoals reeds gestart in 2019 heeft de stichting ook in 2021 maandelijks een bedrag overgemaakt aan
de Cystinosis Foundation South Africa. Deze Stichting heeft grote moeite om middelen bij elkaar te
krijgen. Onze Stichting is voornemens om hen behulpzaam te zijn. Ter controle op de besteding van

de gelden heeft onze stichting hun jaar- en activiteitenverslag ontvangen. Evenals vorig jaar heeft de
wereldwijde Covid pandemie Zuid Afrika hard geraakt. Daarom hebben we ons maand bedrag
verhoogd en komen daarmee in 2021 uit op een totale donatie van 3800,00 euro.
Verder is de stichting voornemens door te gaan met de ondersteuning van Cystinosis Foundation
South Africa op dezelfde wijze als we dat tot nu toe gedaan hebben.
Ook houden we de mogelijkheid open om andere landen met een groot financieel probleem te
ondersteunen.

BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na voorstel bestemming overschot)
31 december 2021

31 december 2020

0
5.000

1.000

Liquide middelen

69.071

51.085

Totaal

74.071

52.085

ACTIVA
(in euro’s)

Vorderingen op korte termijn
Vooruitbetaalde bedragen

Passiva
(in euro’s)

Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Bestemmingsreserve

0
54.069
__________

Voorziening specifieke projecten

0
32.085
________
54.069

32.085

20.000

20.000

Kortlopende schulden
Bank- website kosten
Overlopende passiva

2
0

2
0

2
Totaal

74.071

2
52.087

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
2021

2020

(In euro’s)

Ontvangsten en bijdragen

26.000

21.000

Totale inkomsten

26.000

21.000

Oprichtingskosten
Kosten KvK
Bank- websitekosten
Attentie bij overlijden
Totale kosten

0
0
216
0
216

0
0
207
90
297

Rente-inkomsten

0

Donaties:
Cystinosis Foundation South Africa
Extra voedselbonnen South Africa
Donatie Cystinose congres Ierland
april 2020
Voorziening Cystinose Congres 2022
Totaal Giften/voornemens
Overschot

Bestemming resultaat: Mutatie
Bestemmingsreserve

0

3.800
0
0

3.300
1.000
2.500

0
3.800

10.000
16.800

21.984

3.903

TOELICHTING OP DE JAARREKENING
Stichting Cystinose Support Nederland is een stichting die zich tot doel heeft gesteld: het
bieden van ondersteuning aan projecten op het gebied van cystinose en het ondersteunen
van congressen en patiënten dagen wereldwijd. De Stichting is ANBI erkend. Het bestuur van
de stichting tracht haar doel te bereiken door fondsen te werven uit de kring van vrienden
en familieleden die met cystinose geconfronteerd worden. Daarnaast ontvangt de stichting
soms een ondersteunende donatie van een farmaceut om het werk mogelijk te maken.
Uiteraard is het niet uitgesloten dat de stichting op termijn acties zal gaan ontwikkelen
teneinde de inkomsten van de stichting, en daarmee haar daadkracht voor de realisatie van
haar doelen, te vergroten.
GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING
Algemeen
De hier voorliggende jaarrekening beslaat de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december
2021.
Algemene waarderingsgrondslag
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de
bepaling van het saldo van de staat van baten en lasten, is de nominale waarde. De
jaarrekening wordt opgesteld volgens de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine
rechtspersonen. Gezien de aard van de stichting zijn geen voorzieningen of bijzondere
waardeverminderingen noodzakelijk om de nominale waarde van activa te corrigeren.
Continuïteit
Er is geen risico dat de continuïteit van de stichting in gevaar komt mede gezien de
voorwaardelijkheid van eventuele toezeggingen door de stichting. Toezeggingen worden
slechts gedaan tot het maximumbedrag wat de stichting voor donaties beschikbaar heeft,
rekening houdende met voorgenomen uitgaven.
Vorderingen op korte termijn
Betreft een toezegging gedaan in 2020 van een donateur welke in 2021 is ontvangen
Vooruitbetaalde bedragen
Betreft een vooruitbetaling voor het in 2022 te organiseren congres
Liquide middelen
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de
stichting.
Bestemmingsreserve
Deze reserve geeft het totaal van de door de stichting ingezamelde middelen weer dat ter
beschikking zal worden gesteld aan het doel van de stichting.

Voorziening specifieke projecten
Deze voorziening wordt gevormd voor projecten die het bestuur voornemens is uit te voeren
dan wel te ondersteunen. Het moment waarop dit bedrag wordt uitgekeerd, noch de exacte
omvang van het uit te keren bedrag is ten tijde van de vorming van deze voorziening bekend.
Ultimo 2019 en 2020 is de voorziening gevormd voor de organisatie van een Internationaal
Cystinose congres in Nederland/België in 2022.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.
Grondslagen voor resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de in het verslagjaar gerealiseerde
opbrengsten van donaties en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen,
kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde
waarderingsgrondslagen. Uitgangspunt is dat slechts onontkoombare kosten ten laste van
de exploitatie worden gebracht.
Baten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd. Kosten worden in
aanmerking genomen in het jaar waarin deze gemaakt dan wel voorzienbaar zijn.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021
ACTIVA
Liquide middelen
31-12-2021

31-12-2020

69.071
0

51.085
0

69.071

51.085

(in euro’s)

XXXX Rekening-Courant
XXXX Bedrijfsspaarrekening

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.

PASSIVA
Eigen vermogen
(in euro’s)

Stand 31 december 2020

Stichtings
kapitaal

Bestemmings
reserves

Onverdeeld
resultaat

Totaal

0

32.085

0

32.084

0

21.984

21.984

Saldo 2021

Resultaatverdeling
boekjaar 2018-2019

Stand per 31 december
2019

0

21.984

0

54.069

-/- 21.984

0

0

54.069

Overige schulden en overlopende passiva
Bank- en websitekosten
Overige kosten

2
0

2
0

2

2

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
De Stichting heeft geen niet uit de balans blijkende verplichtingen.
Voorstel resultaatbestemming
Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door het bestuur is het saldo van de
staat van baten en lasten toegevoegd aan de bestemmingsreserve zoals opgenomen in een
beklemd gedeelte van het eigen vermogen van de stichting.

TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING OVER 2021 en 2020
Hiervoor wordt verwezen naar de resultatenrekening van de stichting op pagina 5.
2021
26.000
0
26.000

Opbrengsten uit donaties
Opbrengsten acties
Totale inkomsten

2020
21.000
0
21.000

Teneinde kosten te besparen wordt geen accountantscontrole uitgevoerd.

Gemiddeld aantal werknemers
De stichting heeft geen werknemers in dienst.
Bestuurdersbezoldiging
Het bestuur ontvangt geen vergoeding noch heeft het bestuur de mogelijkheid om kosten
aan de stichting in rekening te brengen.
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