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1. JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR

1.1 ALGEMENE INFORMATIE
Stichting Vrienden van Marikenhuis is opgericht op 25 september 2013 en is statutair gevestigd te Nijmegen.
Gedurende het boekjaar 2017 werd het bestuur gevormd door:
• Gerd Prick, voorzitter
• Jochen Rengers, secretaris-penningmeester
• Marijke Sijbrands, lid
Tegelijkertijd in september 2013 is Stichting Marikenhuis opgericht. Er is periodiek contact tussen de beide
Stichtingen waarbij de Stichting Vrienden Van zich met name richt op het genereren van middelen ten behoeve
van het Marikenhuis.

1.2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING
De statutaire doelstelling van de stichting luidt: De stichting heeft als doel het verlenen van financiële hulp aan
de te Nijmegen gevestigde stichting: Stichting Marikenhuis bij de uitvoering van die taken welke tot de
doelstelling van die stichting te rekenen zijn, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, alles in de meest ruime
zin. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van
organen van de stichting. De stichting beoogt het algemeen nut. De stichting heeft geen winstoogmerk.

1.3 VERSLAG VAN DE ACTIVITEITEN 2017
Het verslagjaar 2017 stond vooral in het teken van het verwerven van giften. Daarnaast heeft de structurele
samenwerking met Stichting Marikenhuis verdere inhoud en diepgang gekregen.
De belangrijkste doelstelling van Stichting Vrienden van Marikenhuis is ervoor zorgdragen dat het Marikenhuis
financieel gevoed wordt wanneer het nodig is. In 2017 heeft het Marikenhuis aanvullingen op haar exploitatie
vanuit de Vrienden gekregen toen de liquiditeitspositie van Stichting Marikenhuis een tekort vertoonde.
Nijmegen, 28 januari 2018

w.g.
G. Prick
voorzitter

w.g.
M. Sijbrands
lid
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w.g.
J. Rengers
secretaris-penningmeester

2. JAARREKENING 2017
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2.1 BALANS
Na voorgestelde resultaatverdeling

ACTIVA
31-12-2017
Vlottende activa
Debiteuren
Overige vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

(1)

31-12-2016

0
0
10.645
10.645

0
0
8.200
8.200

10.645

8.200

PASSIVA
31-12-2017

31-12-2016

Eigen vermogen
Stichtingsvermogen

(2)

10.635

8.190

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige schulden en overlopende passiva

(3)

0
10
10

0
10
10

10.645

8.200
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2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2017

2016

BATEN
Netto baten
Giften

(4)
(5)

0
9.849

0
6.302

9.849

6.302

7.000
404
0

0
400
0

7.404

400

0

0

2.445

5.902

LASTEN
Toegekende bijdragen
Organisatiekosten
Overige

Financiële baten en lasten

Resultaat
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(6)
(7)

2.3 TOELICHTING

2.3.1 ALGEMEEN
De activiteiten van Stichting Vrienden van Marikenhuis, statutair gevestigd te Nijmegen, bestaan voornamelijk
uit het verlenen van geldelijke steun aan het Marikenhuis te Nijmegen. De stichting tracht haar doel onder
meer te verwezenlijk door:
- Het ontvangen van bijdragen van begunstigers, hetzij ineens, hetzij in de vorm van periodieke
uitkeringen;
- Het aanvaarden van erfstellingen, legaten en schenkingen;
- Het verwerven van andere baten, welke de stichting kunnen toekomen;
De stichting is opgericht op 25 september 2013.

2.3.2 ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de relevante bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het in
Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun
oorsprong vinden vóór het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van
de jaarrekening bekend zijn geworden.

2.3.3 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Vorderingen en overlopende activa
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.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld,
ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en
kasmiddelen.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van korter dan één jaar.
Deze worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.
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2.3.4 GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt 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 vóór het einde van het
verslagjaar, worden in acht genomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Netto baten
De baten uit hoofde van door de stichting uitgevoerde projecten worden tot de baten gerekend waarin de
baten zijn ontvangen, respectievelijk het jaar waarop de baten betrekking hebben. Eventuele kosten van de
betreffende projecten worden toegerekend aan het jaar waarin het project heeft plaats gevonden.
Giften
De baten uit hoofde van schenkingen, sponsoring en andere giften worden tot de baten gerekend waarin de
toezegging is ontvangen, respectievelijk waarop de baten betrekking hebben.
Lasten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.
Winstbelastingen
Op grond van haar status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is de stichting vrijgesteld van de
heffing van vennootschapsbelasting.

2.3.5 TOELICHTING OP DE BALANS
(1) Liquide middelen
Betaalrekening
Kas

(2) Stichtingsvermogen
Stand per begin boekjaar
Resultaatverdeling boekjaar
Stand per eind boekjaar

31-12-2017
10.645
0
10.645

2017
8.190
2.445
10.635

31-12-2016
8.200
0
8.200

2016
2.288
5.902
8.190

(3) Overige schulden en overlopende passiva
De overige schulden en overlopende passiva bevatten bevatten ultimo boekjaar nog te betalen bedragen
inzake bankkosten.
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
De stichting heeft ultimo 2017 geen niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.
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2.3.6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
(4) Netto baten
In 2016 en 2017 zijn er door Stichting Vrienden geen projecten uitgevoerd, derhalve bedragen de netto-baten
nihil.
(5) Giften
De giften betreffen bijdragen van vrienden, donaties en periodieke schenkingen.
(6) Toegekende bijdragen
In 2017 is EUR 7.000 aan Stichting Marikenhuis bijgedragen ten behoeve van de exploitatie van het
Marikenhuis. In 2016 zijn geen bijdragen aan Stichting Marikenhuis toegekend.
(7) Organisatiekosten
De organisatiekosten betreffen hoofdzakelijk de bank- en verzekeringskosten.

Ondertekening van de jaarrekening
De bestuurders verklaren zich, door middel van ondertekening, akkoord met de opgestelde balans per 31
december 2017, met de staat van baten en lasten over het eerste verlengde boekjaar van 1 januari 2017 tot en
met 31 december 2017 en de toelichtingen daarop.
Nijmegen, 28 januari 2018

w.g.
G. Prick
voorzitter

w.g.
M. Sijbrands
lid
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w.g.
J. Rengers
secretaris-penningmeester

3. OVERIGE GEGEVENS

3.1 STATUTAIRE REGELING BETREFFENDE DE BESTEMMING VAN HET RESULTAAT
In de statuten van de stichting zijn geen bepalingen opgenomen betreffende de resultaatbestemming.

3.2 VOORSTEL TOT BESTEMMING VAN HET RESULTAAT OVER HET BOEKJAAR 2017
Door het bestuur wordt voorgesteld om het behaalde resultaat van EUR 2.445 toe te voegen aan het
stichtingsvermogen.
Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.

3.3 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Er hebben zich in het nieuwe boekjaar, tot de datum van opmaak van deze jaarrekening, geen
gebeurtenissen voorgedaan die een ander licht werpen op de vermogens- en liquiditeitspositie van de
stichting.
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