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Bestuursverslag over 2021 

 

2021 

In januari 2021 hebben wij als ouders met kinderen met complexe zorg de stap gezet om Stichting 
Wooninitiatief Feliz op te richten. De doelstelling van de Stichting is om een wooninitiatief voor onze kinderen 
te realiseren waarbij ze levensbrede begeleiding krijgen voor hun zorgvraag. 
 
We zijn in het wooninitiatief met 2 ouderparen, van 1 ouderpaar is afscheid genomen omdat de zorg financieel 
niet haalbaar was. 
 
De beginfase van het wooninitiatief wordt gekenmerkt door het opzetten van de organisatiestructuur en het 

zoeken naar financiële middelen. Inmiddels heeft de provincie Limburg een subsidie toegekend en heeft de 

stichting van het Tiny en Anny van Doorne Fonds en de stichting Mijn Eigen Thuis een donatie ontvangen. 

Aangevraagde subsidies en donaties zijn in 2021 ontvangen. Ook is veel werk verzet voor het inrichten en 

opzetten van een website voor het wooninitiatief. Op de website www.felizvenlo.nl kun je alle informatie van 

het wooninitiatief Feliz vinden.  

In 2021 is door de belastingdienst de ANBI-status verleent aan de stichting, hierdoor zijn giften en donaties 

aftrekbaar van de inkomstenbelasting. 

Eind 2021 is de opdracht verstrekt aan Floqz voor het zoeken naar een locatie voor het wooninitiatief Feliz. 

Hiervoor zijn een aantal potentiële locaties bekeken, door deze te leggen naast de zoekcriteria is een 

volgorde ontstaan. Kosten voor 2021 zijn verantwoord bij advieskosten en op de balans alsnog te betalen. 

 

2022 

De focus voor 2022 ligt op het vinden van een geschikte locatie, begin van dit jaar zijn de eigenaren van 

een aantal locaties actief benaderd. Het resultaat is dat we in gesprek zijn met een 2-tal eigenaren. 

Voor dit jaar is ook een belangrijk aandachtspunt het werven van bewoners voor het wooninitiatief, hiervoor 

zullen we advertenties plaatsen in lokale kranten en op de sociale media, zoals facebook, Instagram en 

Linked In. 

  

http://www.felizvenlo.nl/
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Balans per 31 december 2021 

 

 

 

 

Staat van Baten en Lasten per 31 december 2021 

 

 

  

Activa Passiva

Bank 10.001,49€            Eigen Vermogen 8.622,09€                 

Nog te betalen 1.379,40€                 

10.001,49€            10.001,49€               

Balans per 31-12-2021

Kostensoort Lasten Baten

Rentekosten 0,12€                        

Bankkosten 57,00€                      

Advieskosten 2.613,60€                 

Overige kosten 570,95€                    

Website 3.314,60€                 

Donaties 5.178,36€                 

Subsidie 10.000,00€               

6.556,27€                 15.178,36€               

Resultaat 8.622,09€                 naar eigen vermogen
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Begroting 2022 

 

 

  

Realisatie 2021 Begroting 2021 Begroting 2022

Kosten

Rentekosten 0,12€                     

Bankkosten 57,00€                   57,00€                      114,00€                    

Advieskosten 2.613,60€              2.720,00€                 5.995,00€                 

Overige kosten 570,95€                 580,00€                    391,00€                    

Website 3.314,60€              3.350,00€                 

6.556,27€              6.707,00€                 6.500,00€                 

Baten

Donaties 5.178,36€              5.250,00€                 5.000,00€                 

Subsidie 10.000,00€            10.000,00€               1.500,00€                 

15.178,36€            15.250,00€               6.500,00€                 

Saldo  (baten en lasten) 8.622,09€              8.543,00€                 -€                          
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Algemeen 

Activiteiten  

De stichting heeft als doel: het realiseren van een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een 

verstandelijke beperking in combinatie met autisme. 

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister  

Stichting Wooninitiatief Feliz (statutaire zetel Venlo, geregistreerd onder KvK-nummer 81524013) is 

gevestigd op Molenbossen 610b te Venlo.  

 

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs, tenzij anders vermeld. Baten en lasten 

worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen 

voor zover ze op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun 

oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar worden verwerkt als zij voor het opmaken van de 

jaarrekening bekend zijn geworden.  

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Vorderingen 

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van de nominale 

waarde. In dat geval wordt de vordering gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen 

de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of transactiekosten. Indien 

nodig wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen, waaronder voorzieningen voor 

oninbaarheid.  

Liquide middelen 

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde of, als beperkingen in de vrije 

beschikbaarheid daartoe aanleiding geven, op een lagere waarde.  

Kortlopende schulden  

Schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de waarde bij het ontstaan van de schuld 

afwijkt van de nominale waarde. In dat geval wordt de schuld gewaardeerd tegen de geamortiseerde 

kostprijs. Afwijkingen tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door 

(dis)agio of transactiekosten. 
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald op basis van historische kosten. Baten worden verantwoord in het jaar waarin 

zij zijn toegezegd c.q. ontvangen. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze 

voorzienbaar zijn.  

Bestedingen doelstellingen  

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, 

voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar 

kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te 

staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan 

 


