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Boekjaar: 2021

Eindigend op: 31-12-2021

Adres van de stichting: Brugstraat 30
1906 WV LIMMEN

RSIN nummer: 857250759

KvK nummer: 67978274

Bestuursleden: Peter Maarsen, voorzitter
Kim Driessen, penningmeester
Claudia van den Brink, secretaris
Jacqueline Hilbers, bestuurslid
Marianne Jonk, bestuurslid

Website: www.stichtinglivingmemories.nl

Datum goedkeuring jaarrekening: 30 juni 2022

Over de stichting

Projecten in dit jaar:

Videoportretten van kinderen met een beperkte levensverwachting.
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Ref. 31-12-2021 31-12-2020

ACTIVA € €

Opname en montageapparatuur 11.937 10.379

Totaal materiële activa 11.937 10.379

Banksaldo 64.987 53.161

Totaal liquide middelen 64.987 53.161

Totaal Activa 76.924 63.540

PASSIVA

Reserves en Fondsen

Bestemmingsfonds project 63.540 50.166

Overige reserves 13.384 13.374

Totaal reserves en fondsen 76.924 63.540

Vreemd vermogen

Kortlopende schuld 0 0

Totaal vreemd vermogen 0 0

Totaal Passiva 76.924 63.540

Balans
(na resultaatbestemming)
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Werkelĳk Werkelĳk

2021 2020

BATEN € €

Collecten 1

Nalatenschappen 1

Contributies 1

Donaties en giften 1 24.826 35.089

Eigen loterĳen en prĳsvragen 1

Overige baten van particulieren 1

Totaal baten van particulieren 24.826 35.089

Baten van bedrĳven 1 1.300 6.415

Baten van loterĳorganisaties 1

Subsidies van overheden 1

Ontvangen van andere organisaties zonder winststreven 1 58.850 41.430

Som van de baten 84.976 82.934

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten
(gerealiseerde brutowinst op handelswaar)
Overige baten (exclusief ontvangen rente)

Totaal baten beschikbaar voor doelstelling 84.976 82.934

LASTEN
Besteed aan doelstellingen:
Videoportretten van kinderen met een beperkte
levensverwachting 1 57.171 58.811

Overige bestedingen aan doelstellingen 1

Besteed aan doelstellingen 57.171 58.811

Wervingskosten 2 6.227 5.426

Kosten beheer en administratie 3 4.475 3.475

Afschrĳvingskosten apparatuur 4 3.719 1.846

Som van de lasten 71.592 69.560

Saldo voor financiële baten en lasten 13.384 13.374

Saldo financiële baten en lasten 5 0 0

Saldo van baten en lasten 13.384 13.374

Staat van Baten en lasten



Stichting
Living Memories

PAGINA 6 VAN 12

RATIO’S

Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding / totaal baten) 67,3% 70,9%

Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding /totaal lasten) 79,9% 84,5%
Kosten eigen fondsenwerving /baten eigen
fondsenwerving 7,3% 6,5%

Kosten beheer & administratie/totaal lasten 6,3% 5,0%

Kosten afschrĳvingen/totale lasten 5,2% 2,7%

2021 2020

Bestemming saldo van baten en lasten
Toename reserve t.b.v. project: 84.976 82.934

Afname reserve t.b.v. project: 71.592 69.560

Toe-/afname overige reserves - 3.229

Saldo van baten en lasten/resultaat 13.384 10.145
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Algemene toelichting
Activiteiten
De stichting heeft tot doel:
Conform artikel 2 lid 1.a: het voldoen aan de wens van terminaal zieke kinderen in de leeftĳd van
nul tot achttien jaar door het maken en kosteloos verstrekken aan hen en hun naaste familieleden
van audio- en videoportretten van deze kinderen.

Algemene grondslagen
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlĳn voor fondsenwervende
instellingen zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlĳn 650). In dit
boekjaar hebben geen aanpassingen plaatsgevonden.
In de balans en de staat van baten en lasten zĳn referenties opgenomen. Met deze referenties
wordt verwezen naar de toelichting.

Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Stelsel- en schattingswĳzigingen
Gedurende dit boekjaar hebben zich geen stelsel- of schattingswĳzigingen voorgedaan.

Vergelĳking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zĳn ongewĳzigd gebleven
ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwĳzigingen
zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrĳgings- of
vervaardigingsprĳs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering
plaats tegen de verkrĳgingsprĳs. Toelichtingen op posten in de balans en de staat van baten en
lasten zĳn in de jaarrekening genummerd.

Effecten
Effecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde per balansdatum.



Stichting
Living Memories

PAGINA 8 VAN 12

Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Reserves en fondsen
Overige reserves
Het bedrag van de overige reserves laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden.
Dit bedrag is vrĳ beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelĳk aan de doelstelling worden
besteed.

Bestemmingsfondsen
Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven wordt
dit deel aangemerkt te worden als ‘bestemmingsfonds’. In dit geval heeft niet het bestuur van de
stichting, maar de gever een bestemming aan de middelen gegeven.

Grondslagen voor de staat van baten en lasten
Algemeen
Het bestuur heeft sinds 1 mei 2019 Thinka Sanderse als directeur aangesteld. De directeur heeft
in 2021 een brutojaarsalaris van € 46.933,- (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering)
ontvangen. De stichting levert geen bĳdrage aan een pensioenfonds.

Baten
Algemeen
Alle opbrengsten worden voor het brutobedrag onder de baten opgenomen. Alleen voor
handelswaar wordt de brutowinst verantwoord (opbrengst minus inkoopprĳs).

Nalatenschappen
Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorlopige betalingen in de vorm van voorschotten worden in het jaar van
ontvangst verantwoord als bate. Verkrĳgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de
toelichting vermeld.

Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zĳ
betrekking hebben.
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Toelichting op de Balans
De liquide middelen staan ter vrĳe beschikking aan de stichting.

De bestemmingsfondsen bestaan uit geoormerkte baten die nog niet volledig aan de
geoormerkte doelstelling zĳn besteed (waaronder fondsen op naam).

Werkelĳk Werkelĳk

2021 2020

ACTIVA € €
(1) Opname en
montageapparatuur 11.937 10.379

Afschrĳvingen op
basis van 20% van de
aanschafwaarde vanaf
datum ingebruikname.

Investeringen
2021

Aanschafwaarde
per 31-12-21

Cumulatieve
afschrĳving
01-01-21

Afschrĳving
2021

Cumulatieve
afschrĳving
31-12-21

Boekwaarde
31-12-21

€ € € € € €

Apparatuur

Opname set 9.229,34 5.541,00 1.845,87 7.386,87 1.842,47

Sony camera 6.687,95 0,00 1.337,59 1.337,59 5.350,36

Sony Avset 2.035,00 2.035,00 0,00 373,08 373,08 1.661,92

MacBook 16.0 3.244,10 3.244,10 0,00 162,21 162,21 3.081,90

Totaal Apparatuur 5.279,10 21.196,39 5.541,00 3.718,75 9.259,75 11.936,64

Toelichting op de staat van baten en lasten
In vergelĳking tot 2020 liep het aantal donaties en giften van particulieren en bedrĳven in 2021
enorm terug. Ook in 2021 merkten we in dat kader dus de gevolgen van de coronapandemie. De
bĳdragen van andere instellingen en fondsen zonder winststreven gingen echter opnieuw flink
omhoog. Daarmee bleven de totale beschikbare baten voor doelbesteding in 2021 op peil en
vertoonden zelfs een lichte stĳging t.o.v. 2020.
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Werkelĳk Werkelĳk

2021 2020

(2) Besteed aan doelstellingen
Videoportretten van kinderen met een
beperkte levensverwachting
besteding vanuit baten boekjaar 57.171 58.811

productie videoportretten 46.907
materialen en begeleidingskosten
families 10.264

(3) Kosten werving

Overige kosten eigen fondswerving 6.227 5.426

(4) Kosten beheer en administratie

Reiskosten bestuur 0 0

Overige kosten beheer en administratie 4.475 3.475

(5) Afschrĳvingskosten apparatuur
Afschrĳving aanschafwaarde
bedrĳfsmiddelen 3.719 1.846
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Overige gegevens

Vaststelling en goedkeuring

Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar
vergadering op: 30 juni 2022.

Er is een opdracht verstrekt aan een onafhankelĳke kascommissie tot controle van de
jaarrekening. Zĳ deelt haar bevindingen en oordeel mee aan het bestuur.

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming / bestemming van het saldo van
baten en lasten
Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten
is opgenomen. In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de
resultaatbestemming goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de
resultaatbestemming is opgenomen.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden
vermeld.
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