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Jaarverslag 

 

Rapportering 

Hierbij treft u het financieel verslag 2021 aan van de Stichting Internationaal 
Vrouwencentrum Den Helder, gevestigd te Den Helder. De activiteiten van het centrum 
worden geleid vanuit het adres IJsselmeerstraat 154, te Den Helder. 
 

Activiteiten 

De statutaire doelstelling is blijkens artikel 2 van de notariële oprichtingsakte van 12 februari 
1991 het leveren van een bijdrage aan het emancipatieproces van vrouwen en het 
bevorderen dat vrouwen een gelijkwaardige positie krijgen in de Nederlandse samenleving 
met behoud van de eigen cultuur, een en ander in de ruimste zin des woords. 
 
De stichting tracht dit doel en al hetgeen dat daarmee in de ruimste zin verband houdt te 
verwezenlijken door onder meer het geven van voorlichting en het verstrekken van 
informatie, het organiseren van cursussen en sociaal culturele activiteiten, het geven van 
kadertrainingen, pleitbezorging en belangenbehartiging. 
 
Het boekjaar van de stichting loopt gelijk met het kalenderjaar. 

Continuïteit 

De continuïteit van Stichting Internationaal Vrouwencentrum Den Helder is afhankelijk van de 
subsidie die wordt ontvangen van de Gemeente Den Helder. Op dit moment is de lange 
termijn toekomst van Stichting Internationaal Vrouwencentrum Den Helder onduidelijk. 

Samenstelling bestuur 

Krachtens artikel 6 van de statuten dient het bestuur te bestaan uit ten minste vijf en ten 
hoogste negen leden, afkomstig uit de categorieën zoals genoemd in artikel 3 van de 
statuten. 
Op moment van opmaken van deze jaarrekening is de samenstelling van het bestuur 
volgens de Kamer van Koophandel als volgt: 
 
- Mevrouw M.S.T. Buis-Pfann     directrice (2016) 
- Mevrouw C.M. Borst-Bruijstens interim voorzitter (2020) 
- Mevrouw D.M. Kok penningmeester (2021) 
- Mevrouw P.R. Moltmaker lid (2018) 
- Mevrouw F.F. van der Paard- van Moll lid (2021) 
- Mevrouw M.M.G. van den Broek secretaris (2021) 
 
Hierbij is tussen haakjes het jaar van infunctietreding aangegeven. 

Vergaderingen 

Vaststelling jaarrekening 2020 
De jaarrekening 2020 is op 19 mei 2021 vastgesteld door het bestuur. 

Jaarverslag van het bestuur 

Het inhoudelijk jaarverslag van de stichting ligt ter inzage op het kantoor aan de 
IJsselmeerstraat 154 te Den Helder. 
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Jaarrekening 

 
Balans per 31 december 2021 
Exploitatierekening over 2021 
Toelichting op de balans en de exploitatierekening 
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Balans per 31 december 2021 

(na bestemming resultaat) 
 

    31.12.2021    31.12.2020  

  €  €  €  €  

ACTIVA          

          

Vaste activa          

Materiële vaste activa          

Computerapparatuur  2.756    2.656    

    2.756    2.656  

          

          

          

Vlottende activa          

Vorderingen  166    569    

Liquide middelen  55.929    48.818    

    56.095    49.387  

          

          

          

Totaal activa    58.851    52.043  
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    31.12.2021    31.12.2020  

  €  €  €  €  

PASSIVA          

          

Stichtingsvermogen          

Algemene reserve  7.801    18.032    

Bestemmingsreserve  13.400    16.400    

Bestemmingsfonds  2.100    6.581    

    23.301    41.013  

 

Voorzieningen 

         

Overige voorzieningen 

 

   25.000    -  

Kortlopende schulden          

Loonheffingen  4.574    4.230    

Nog te betalen bedragen  5.976    6.800    

    10.550    11.030  

          

          

          

          

          

Totaal passiva    58.851    52.043  
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Exploitatierekening over 2021 

    2021   2020  

  €  € €  €  

BATEN          

Subsidies Gemeente Den 
Helder 

   138.123    134.780  

Eigen bijdrage cursisten    1.662    1.402  

Ontvangen giften en 
donaties 

   1.950    2.250  

Overige bijdrage    6.367    12.835  

Ontvangen rente    5    -  

          

Totaal baten    148.107    151.267  

          

LASTEN          

Personeelskosten  111.295    86.912    

Huisvestingskosten  38.580    35.337    

Organisatiekosten    13.250          13.870    

Directe activiteitenkosten  2.694    1.559    

          

Totaal lasten    165.819    137.678  

          

Exploitatieresultaat    -17.712    13.589  

          

          

Resultaatbestemming          

Bestemmingsreserve    -3.000    13.830  

Bestemmingsfonds          -4.481    -4.032  

Algemene reserve    -10.231    3.791  

    -17.712    13.589  
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Toelichting op de balans en de exploitatierekening 

 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met richtlijn C-1 Kleine-organisaties-
zonder-winststreven. 
 
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 
Algemeen 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het exploitatieresultaat vinden 
plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de 
specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen 
nominale waarde. 
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 
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. Aangezien de begroting niet als stuurinstrument wordt gebruikt, komt 
deze niet als vergelijkend cijfer in de jaarrekening voor. 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte 
economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de 
verkrijgingsprijs, rekening houdend met eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven 
vanaf het moment van ingebruikneming. Eventuele investeringssubsidies worden op de 
investeringen in mindering gebracht. 
 
Stichtingsvermogen 
Bestemmingsreserves 
Bestemmingsreserves worden gevormd voor toekomstige uitgaven die uit de huidige 
beschikbare middelen gedekt moeten worden. Voor de besteding van deze gelden zijn door 
het bestuur beperkingen opgelegd. 
 
Bestemmingsfondsen 
Bestemmingsfondsen worden gevormd voor toekomstige uitgaven die uit de huidige 
beschikbare middelen gedekt moeten worden. Voor de besteding van deze gelden zijn door 
derden beperkingen opgelegd. 
 
Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva 
De vorderingen, liquide middelen, voorzieningen, schulden en overlopende activa en passiva 
zijn opgenomen tegen nominale waarde. 
 
Voorzieningen 
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die 
noodzakelijk zijn om verplichtingen die per balansdatum bestaan af te wikkelen. 
 
Exploitatieresultaat 
Het exploitatieresultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle andere aan het 
verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten zijn bepaald met inachtneming van de geldende 
grondslagen van waardering en resultaatbepaling. 
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Toelichting op de balans 
 
Activa 
 
 31.12.2021 31.12.2020 
 € € 
Materiële vaste activa   
Computerapparatuur, aanschafwaarde  8.413 7.213 
Cumulatieve afschrijving computers begin boekjaar -4.556 -3.515 
Afschrijvingskosten boekjaar -1.101 -1.041 
 2.756 2.697 
 
In dit boekjaar zijn laptops als donatie ontvangen in van ‘ICT vanaf Morgen’. 
Deze laptops zijn geactiveerd tegen de ingeschatte marktwaarde op dat moment. 
   
Vorderingen   
Vooruitbetaalde kosten 166 569 
 166 569 
   
Vooruitbetaalde kosten   
Verzekering 166 569 
 166 569 
   
Liquide middelen   
Rabobank nr. 1618.17.483, rekening-courant 31.534 24.603 
Rabobank nr. 3306.350.877, spaarrekening 23.799 23.797 
Kas 596 418 
 55.929 48.818 
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Passiva 
  

2021 
 

2020 
 € € 
Stichtingsvermogen   
Het verloop van de verschillende onderdelen van het 
eigen vermogen over het boekjaar is als volgt: 

  

   
Algemene reserve   
Stand per 1 januari 18.032 15.641 
Bij/af: Resultaatbestemming -10.231 2.391 
Stand per 31 december 7.801 18.032 
   
   
Bestemmingsreserve   
Stand per 1 januari 16.400 1.170 
Bij/af: Resultaatbestemming -3.000 15.230 
Stand per 31 december 13.400 16.400 
   
   
Bestemmingsfonds   
Stand per 1 januari 6.581 10.613 
Bij/af: Resultaatbestemming -4.481 -4.032 
Stand per 31 december 2.100 6.581 
   
   
   
 31.12.2021 31.12.2020 
   
De bestemming voor de verschillende onderdelen van het 
eigen vermogen per balansdatum is als volgt: 

  

   
Bestemmingsreserve   
Commercialisering/ professionalisering van de organisatie 2.500 5.000 
Extra training van deelnemers/ vrijwilligers ter bevordering 
van de uitstroom doelstelling 

5.400 5.400 

Juridische begeleiding en advies inzake regelgeving  5.500 6.000 
 13.400 16.400 
Bestemmingsfonds   
Internationale vrouwendag     2.100 2.100 
Ontwikkeling methodiek participatie en integratie 
statushouders 

- 4.481 
 

 2.100 6.581 
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2021 
 

2020 
 € € 

 
 
 
 
 
 
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
De stichting is een meerjarige huurverplichting aangegaan voor de huur van de ruimtes aan 
de IJsselmeerstraat 154 te Den Helder. De huur over 2021 bedroeg € 34.146 per jaar 
exclusief servicekosten. Jaarlijks per 1 juli zal de huur worden geïndexeerd conform het door 
het Ministerie van VROM vast te stellen percentage trendmatige huurverhoging voor 
woningwetwoningen. 
 

 
 
Voorzieningen 
Overige voorzieningen 

 
 
 

25.000 

 
 
 

- 
 
De voorziening is opgenomen voor verwachte toekomende kosten met betrekking tot een 
langdurig zieke medewerker. Bij de berekening van deze voorziening zijn aannames, 
veronderstellingen en schattingen gemaakt, de belangrijkste hiervan is de inschatting 
wanneer de medewerker weer (gedeeltelijk) de werkzaamheden kan hervatten. 
De werkelijke toekomstige uitstromen kunnen afwijken van de opgenomen schatting. 
 
 
Kortlopende schulden 
Loonheffingen 4.574 4.230 
   
Nog te betalen   
Accountants- en administratiekosten 2.500 2.500 
Reservering vakantiegeld 2.989 2.859 
Pensioenpremie/ Paww - 37 
Overige nog te betalen bedragen 487 1.404 
 5.976 6.800 
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Toelichting op de exploitatierekening 
 
Baten 
 

 2021 2020 

 € € 
Subsidies gemeente Den Helder   
Lonen personeel/activiteiten/vertaalproject 103.977 101.389 
Huur 34.146 33.391 
 138.123 134.780 
   

De subsidie over 2022 is per balansdatum toegekend.   
   
Eigen bijdrage cursisten   
Cursus “spreek je uit!” 160 250 
Remedial teaching - 238 
Oefenen.nl 677 45 
Nederlands conversatie 804 839 
Computercursus 
Training softskills 

- 
20 

30 
- 

 1.662 1.402 
   
Ontvangen giften en donaties   
ICT vanaf Morgen 
SKG Protestantse Gemeente Den Helder 

1.200 
750 

- 
750 

Rabobank Kop van Noord-Holland - 1.500 
 1.950 2.250 
   
Overige bijdragen   
Project Klaar voor de Start (Oranjefonds) - 1.858 
Project ReTraVAssEV - 6.657 
Project VINCE - 4.320 
Subsidievaststelling Stagefonds 
Intercultureel vakmanschap 
Justice & Peace 
RPAnhn  

821 
1.400 

500 
3.646 

- 
- 
- 
- 

 6.367 12.835 
   
   
   
Ontvangen rente 5 - 
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Lasten 
 
 2021 2020 
 € € 
Personeelskosten   
Brutolonen             64.184 62.333 
Mutatie vakantiegeldverplichting 131 -389 
Pensioenen 6.210 6.883 
Sociale lasten 10.025 10.234 
Vergoeding vrijwilligers excl. vergoeding schoonmaak 
Voorziening langdurige zieke medewerkers 

5.325 
25.000 

7.490 
- 

Overige personeelskosten 420 361 
 

 111.295 86.912 
 
Bij de stichting waren in 2021 gemiddeld 1,39 personeelsleden werkzaam, berekend op 
fulltimebasis (2020: 1,44). 
 

 
Huisvestingskosten   
Huur gebouw 34.146 30.773 
Energiekosten 660 1.283 
Gemeentelijke heffing 811 915 
Beveiliging 787 726 
Verzekering 366 356 
Schoonmaak, vergoeding vrijwilligers 1.422 1.082 
Overige kosten 388 202 
 38.580 35.337 
   
Organisatiekosten   
Kantinekosten 574 404 
Kantoorartikelen 2.262 1.840 
Telefoon/fax/internet 883 1.667 
Computer en printer 157 831 
Twinfield 494 443 
Reclame- en advertentiekosten 363 841 
Accountantskosten 3.509 3.448 
Advieskosten 296 - 
Salarisadministratie 1.146 908 
Verzekeringen 1.340 1.172 
Bankkosten 204 196 
Representatie 573 69 
Afschrijvingskosten materiële vaste activa 1.101 1.041 
Aanschaf corona maatregelen 292 1.001 
Diversen 56 9 
 13.250 13.870 
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Kosten activiteiten 
Kleding maken - 15 
Ontmoetingsbijeenkomst 184 -   
Sportactiviteiten 55 55   
Culturele activiteiten 38 -   
Nederlandse conversatie - 92 
Wederzijdse integratie 402 400   
Klaar voor de Start - 634 
Oefenen.nl - 363 
Empowerment en budget  2.015 -   
 2.694       1.559 
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Overige gegevens 
 
Geleverde prestaties 2021 
 
De volgende prestaties zijn met de gemeente Den Helder overeengekomen in de 
subsidiebeschikking (kenmerk: AU19.10548): 
 

1. De zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en maatschappelijke participatie van 
inwoners Den Helder, waarbij o.a. blijkt dat: 

a. Met name in Nieuw Den Helder en het centrum de vrijwillige maatschappelijke 
bijdrage van vrouwen minimaal gelijk blijft in vergelijking met 2020; 

b. Het aantal vrouwen dat deelneemt aan de verschillende activiteiten minimaal 
hetzelfde blijft ten opzichte van 2020. 

 
Resultaat: stijging van aantal deelnemers t.o.v. 2020 (2021: 474 / 2020: 452). 

 
2. De stijgende arbeidsparticipatie van Helderse inwoners, waarbij o.a. blijkt dat met 

name in Nieuw Den Helder en het centrum het aantal vrouwen dat deelneemt aan 
activiteiten gericht op arbeidsparticipatie in ieder geval hetzelfde blijft als 2020. 

 
Resultaat: daling aantal deelnemers t.o.v. 2020 (2021: 306 / 2020: 440). 
 

3. Inwoners van Den Helder een bijdrage leveren aan hun woonomgeving en de daarin 
aanwezige voorzieningen, blijkend uit een minimaal een even groot aantal vrouwen 
dat deelneemt aan activiteiten in vergelijking met 2020. 
 
Resultaat: stijging aantal deelnemers t.o.v. 2020 (2021: 474 / 2020: 452). 

 
4. De minimaal even grote deelname van vrouwen aan sociaal-culturele activiteiten, 

inclusief die gericht op sport en bewegen als in 2020; 
 

Resultaat: stijging aantal deelnemers t.o.v. 2020 (2021: 44 / 2020: 36 ). 
 

5. De organisatie van een gevarieerd aanbod op terreinen van kunst, cultuur en 
evenementen, blijkend uit in ieder geval een even groot aantal deelnemende vrouwen 
aan dergelijke activiteiten. 
 
Resultaat: stijging aantal deelnemers t.o.v. 2020 (2021: 73 / 2020: 36) 
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Statutaire regeling betreffende de bestemming van het saldo van baten en lasten 
 
In de statuten van de stichting wordt geen melding gemaakt van bestemming van het saldo 
van baten en lasten. 
 
Voorstel resultaatbestemming 2021 
 
Het bestuur van de Stichting stelt voor om het resultaat over 2021 de volgende bestemming 
te geven: 
 
 

  € 

   

Exploitatieresultaat 2021  -17.712 

   

Resultaatbestemming   

Onttrekking/toevoeging aan de bestemmingsreserves  -3.000 

Onttrekking/toevoeging aan bestemmingsfonds  -4.481 

Onttrekking/toevoeging aan algemene reserve  -10.231 

 -17.712 
 
Deze resultaatbestemming is vooruitlopend op een daartoe te nemen besluit van het bestuur 
als zodanig in de jaarrekening verwerkt. 
 
 
Den Helder, 21 maart 2022 
 
 
 
 
 
C.M. Borst-Bruijstens D.M. Kok  
Interim voorzitter          penningmeester           
 
 
 
 
 
 
P.R. Moltmaker F.F. van der Paard- van Moll M.M.G. van den Broek 
bestuurslid         bestuurslid secretaris   
  
 



Verkeerstorenweg 1      1786 PN Den Helder      0223 - 688600      

Balthasar Bekkerwei 90      8914 BE Leeuwarden      058 - 8200900 

info@omnyaccincontrol.nl      omnyacc.nl

O m ny a c c  I n  C o n t ro l  B .V.  i s  i n g e s c h r eve n b i j  d e  K a m e r  v a n  Ko o p h a n d e l  o n d e r  n u m m e r 370 6 4 470 e n  h e e f t  d a a r  a l g e m e n e vo o r w a a rd e n g e d e p o n e e rd .  D e 
a l g e m e n e vo o r w a a rd e n z i j n  v a n  to e p a s s i n g  o p  a l l e  a a n b i e d i n g e n ,  o f f e r t e s ,  ove r e e n ko m s t e n  e n  ove r i g e  r e c h t s ve r h o u d i n g e n .  O p u w ve r zo e k ze n d e n w i j  u  d e ze 
ko s t e l o o s  t o e .  O m ny a c c  I n  C o n t ro l  B .V.  i s  a a n g e s l o t e n  b i j  O m ny a c c ,  e e n  s a m e nwe r k i n g s ve r b a n d t u s s e n  j u r i d i s c h  e n  e c o n o m i s c h  o n a f h a n ke l i j ke  k a n to r e n . 
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BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

 
Aan: Het bestuur van Stichting Internationaal Vrouwencentrum Den Helder 
 
 
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting Internationaal 
Vrouwencentrum Den Helder, alsmede de geleverde prestaties 2021, zoals omschreven in 
de specifieke subsidievoorwaarden van de Gemeente Den Helder met zaaknummer 2020-
034606 d.d. 23 november 2020 beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 
december 2021 en de exploitatierekening over 2021 met de toelichting, waarin zijn 
opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 
andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheden van het bestuur 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en 
het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met richtlijn C-1 Kleine 
Organisaties-zonder-winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige 
interne beheersing als het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening 
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.   

Verantwoordelijkheid van de accountant  
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van 
onze beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met 
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het 
beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende 
ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in 
staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van 
materieel belang bevat. 
 
Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een 
beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in 
hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen 
van de entiteit, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens 
alsmede het evalueren van de verkregen informatie. De werkzaamheden uitgevoerd in het 
kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die uitgevoerd in het 
kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking. 



 

 

 
 

Conclusie 
Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de 
jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen 
van Stichting Internationaal Vrouwencentrum Den Helder per 31 december 2021 en van het 
resultaat over 2021 in overeenstemming met richtlijn C-1 Kleine-organisaties-zonder-
winststreven. 
 
Voor wat betreft de opgenomen geleverde prestaties 2021 bevestigen wij, dat deze op de 
juiste wijze zijn ontleend aan de tussentijdse managementrapportages van de Stichting 
Internationaal Vrouwencentrum Den Helder. Op grond van onze beoordeling van de 
geleverde prestaties is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen 
dat de opgave niet juist is of niet in overeenstemming is met de prestaties zoals bedoeld in 
de specifieke subsidievoorwaarden waarnaar wordt verwezen in de beschikking van de 
gemeente Den Helder met zaaknummer 2020-034606 d.d. 23 november 2020. 
 
 
 
Den Helder, 21 maart 2022 
 
Omnyacc In Control B.V. 
 
 
 
 
drs. M. Schintz-Privée RA 
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