
EY
Building a better
working world

Ernst & Young Accountants LLP
ABC Westland 145
2685 DB Poeldijk, Netherlands

Tel: +31 88407 1000
ey.com

De bestuut van

Stichting Avavieren
Oudelandhof 38

2691 ZD s-GRAVENZANDE

Poeldijk, 2 februari 2022

Geachte bestuursleden,

REQ652 1012/RD/as

Hierbij ontvangt U een gewaarmerkt exemplaar van de jaarrekening 2020 van Stichting Avavieren en

onze samenstellingsverklaring gedateerd 2 tebruari 2022.

Wij wijzen u erop dat de samenstellingsopdracht niet in de plaats kan treden van een controleopdracht

die vereist zou zijn op grond van wettelijke of contractuele bepalingen.

graag bereid.

Hoogachtend,

Ernst & Young Accountants LLP—

Duijndam AA

Paraaf voor identificatiedoeleinden:

Bijagen: gewaarmerkte jaarrekening
samenstellingsverklaring ten behoeve van uw archief

Ernst & Young Accountants LLP is een limited liability partnership opgericht naar net recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij companies House onder
registratienummer 0c335594. In relatie tot Ernst & Young Accountants LLP wordt de term partner qebruikt your een (vertegenwon rdiger van eec) vennoot van Ernst &
Young Accountants LLP. Ern5t & Young Accountants LLP is statutair gevestigd te 6 Mote London Place, London, SEt 2DA, Verenigd Konlnkrijk, heeft haat hoofdvestiging aan
Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam, Nederland en in geregistreerd bij dv Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 24432944. Op onze werkzaamheden zijn algemene
voorwaarden nan toepassing, waarin nen beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen.

Wij vertrouwen erop hiermee van dienst te zijn geweest en verkiaren ons tot nadere toelichting
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Samenstellingsverklaring van de accountant
Aan: het bestuur van Stichting Avavieren

De jaarrekening van Stichting Avavieren te s-Gravenzande is door ons samengesteld op basis van de van

u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van

baten en laten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een

overzicht van de gehanteerde grondsiagen voor financiële versiaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor

accountants geldende Standaard 4410, “Samenstellingsopdrachten”. Op grond van deze standaard wordt

van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in

overeenstemming met de Richtlijnen voor jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen

Hoofdstuk Cl, Kleine organisaties zonder winststreven. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het

gebied van administratieve verwerking en financiële versiaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie kiopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor

geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid

heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal

nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Avavieren.

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een

oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante

ethische voorschriften in de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). U en andere

gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel,

vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met

de door u verstrekte gegevens.

De ontwikkelingen rondom het Corona (COVID-19) virus hebben grote invloed op de gezondheid van

mensen en onze samenleving en daarbij ook op de operationele en financiële prestaties van organisaties

en de beoordeling van de mogelijkheid om de continulteit te handhaven. De jaatrekening en onze
samenstellingsverklaring daarbij zijn gebaseerd op de condities op het moment dat deze zijn opgemaakt

en de situatie verandert van dag tot dag. De invloed van deze ontwikkelingen op Stichting Avavieren is

uiteengezet in de toelichting op de jaarrekening onder paragraaf Continulteit van de activiteiten.

Wij vestigen de aandacht op deze uiteenzetting.

Poeldijk, 2 februari 2022

Ernst

.W. Duijndam AA

Ernst & Young Accountants LLP Is een limited liability partnership opgericht aar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij Companies House onder
registratienummer 0C335594. In relatie tot Ernst & Young Accountants LLP wordt de term partner pebruikt voor een (vertegenwnn rdPger van een) vennoot van Ernst &
Young Accountants LLP. Ernst & Young Accountants LLP is statutair gevestigd te 6 More London Place, London, SE1 2DA, Verenigd Koninkrijk, heelt haar hnofdvestiging aan
Boornpieo 258, 301t XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bil de Earner van Koophandel Rntterdam under nurnmer 24432944. Op onze werkzaamheden zijn algemene
000rwaarden van toepaosing, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen.
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STICHTING AVAVIEREN,
‘s-GRAVENZANDE

VERSLAG VAN HET EESTUUR

Terwiji in de maanden januari en februari van 2020 flog volop gebrainstormd wordt over de
positie van Avavieren op de langere termijn, wordt begin maart duidelijk dat, door de uitbraak
van het Coronavirus, vooral de positie van Avavieren op de korte termijn alle aandacht moet
krijgen.
Evenementen die in het voorjaar gepland stonden moeten worden afgezegd, zoals de
ontmoeting met de sponsors en donateurs op 3 april en de Strandsportdag in juni voor
jongeren met een beperking in samenwerking met het Fonds Kind & Handicap; ook het
Avavieren Event op 16 mei kan uiteindelijk niet doorgaan.

Vakantie in Coronatijd
De vakanties die in samenwerking met Stichting Wigwam georganiseerd zouden worden,
staan opeens op losse schroeven. Terwijl in januari nog met grote tevredenheid wordt
teruggekeken naar de succesvolle Cud- en Nieuwweek 2019 en de aanmeldingen voor 2020
voor zowel de mei- als de zomervakantie al binnenstromen, wordt begin maart voor het eerst
serieus rekening gehouden met een mogelijke lockdown met alle consequenties van dien.
In april wordt definitief besloten alle vakanties van zowel de gezinnen in de meivakantie als de
vakanties voor bewoners van zorginstellingen en andere organisaties volledig te annuleren.
Nederland gaat op slot, Strand park Vlugtenburg is gesloten.

In mei wordt na uitgebreid overleg tussen Stichting Wigwam, Strandpark Vlugtenburg en
Stichting Avavieren besloten om, gezien de kwetsbare doelgroep die wordt bediend, in de
zomervakantie geen een op een-begeleiding door de vrijwilligers te verzorgen. Dit houdt in dat
alle Wigwamactiviteiten gedurende deze periode worden geannuleerd. De gezinnen krijgen
wel de mogelijkheid om via Stichting Wigwam de bungalows te huren.
Aansluitend wordt besloten Avavieren om, in plaats van één op een-begeleiding, op beperkte
schaal en met inachtneming met alle RIVM-maatregelen, activiteiten aan te bieden door de
projectleiding en 2 vrijwilligers. Uiteraard kunnen de gezinnen tijdens hun verblijf op afspraak
gebruik maken van het strandhuisje, de strandrups, strandrolstoelen, duo- en rolfietsfiets etc.

Van l8juli tot 23 augustus 2020 worden 25 gezinnen voor één of twee weken ontvangen. In
totaal zijn er 43 kinderen bij betrokken, 25 kinderen met een beperking en 18 broertjes en
zusjes.
Bij alle activiteiten en contacten worden de RIVM-richtlijnen gevolgd. Per gezin worden
knutselactiviteiten, een begeleide catamaranbeleving op zee en wandel- en fietsroutes in de
omgeving aangeboden. Ook bij het boeken van activiteiten in de omgeving assisteert onze
projectleiding, zoals bij het Blo-karten. Tenslotte wordt tijdens iedere vakantieweek door
Stichting Avavieren een barbecue aan de gezinnen aangeboden.

In de herfstvakantie en de Cud- en Nieuwweek 2020 wordt in principe dezelfde formule
aangehouden als in de zomervakantie; de Dud- en Nieuwweek wordt onder verantwoordelijk
heid van Stichting Wigwam georganiseerd.

Uit de gehouden evaluatie blijkt dat er globaal drie groepen ouders te onderscheiden zijn:
1. ouders die de voorkeur geven aan de volgens de Wigwamformule aangeboden

dagstructuur, waarbij de volledige zorg voor de kinderen, inclusief de met hen
georganiseerde activiteiten overdag, wordt overgenomen door vrijwilligers;
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STICHTING AVAVIEREN,
‘s-GRAVENZANDE

2. ouders die voorkeur geven aan een aangepaste vorm van vakantievieren, waaraan
vrijb)ijvend deelgenomen kan worden aan de aangeboden activiteiten;

3. ouders die vooral gebruik willen maken van de volledig aangepaste bungalows en alle
beschikbare hulpmiddelen; zij hebben minder of geen behoefte aan een
activiteitenprogramma.

Buiten de schoolvakanties wordt gedurende dit jaar op beperkte schaal door families, en
zorginstellingen gebruik gemaakt van de zorgbungalows en de voorzieningen.

Samenwerking
Met regelmaat vinden er met de directies van Strandpark Vlugtenburg en Stichting Wigwam
gesprekken plaats om de lopende zaken door te nemen. Gezocht wordt steeds naar
mogelijkheden om voor alle partijen een win-win situatie te creëren en vernieuwingen/
verbeteringen te realiseren.

Communicatie en PR
Steeds duidelijker wordt het belang van een goede communicatie en PR voor Avavieren. Een
grotere naamsbekendheid is onontbeerlijk bij de bezetting van de bungalows en het daarbij
werven van de noodzakelijke fondsen. Begin 2020 wordt actief gezocht naar iemand die op
vrijwillige basis professionele ondersteuning zou willen bieden. Door alle coronaperikelen komt
deze zoektocht in de zomer stil te liggen. In het najaar wordt de opzet van een communicatie
plan opnieuw opgepakt in samenwerking met een extern deskundige.

Gemeente en Provincie
Begin 2020 gaat Avavieren in gesprek met de Provincie Zuid-Holland over de onveilige
oversteekplaats van het fietspad naar het strand. Dankzij voortvarende actie van de Provincie
wordt in september de belijning op het fietspad aangepast en wordt de trap verplaatst naar de
uitgang van Vlugtenburg.
Na overleg met de Gemeente Westland wordt aan het begin van het strandseizoen een
invalidetoilet geplaatst op het strand van Slag Vlugtenburg.

Donaties, fondsenwerving en investeringen
Aan het begin van de Coronacrisis zijn er zorgen over de continulteit van giften en donaties,
die zo onontbeerlijk zijn voor de instandhouding en ontwikkeling van Stichting Avavieren.
De dankbaarheid is daarom steeds weer groot dat, ondanks de economische crisis die door
Corona is ontstaan, de donaties blijven binnenkomen. De giften zijn o.a. bestemd voor de
aanschaf van een catamaran, een duofiets, twee elektrische strandrolstoelen en een Cloud
Cuddle en ter beperking van het exploitatietekort.

Ten behoeve van de groepsruimte wordt een aantal noodzakelijke investeringen gedaan. Er
wordt een nieuwe waterafvoer aangebracht en in de keuken worden de koelkast en vriezer
vervangen. Daarnaast worden enkele energiebesparende maatregelen uitgevoerd. We
noemen hier het aanbrengen van een pvc-vloer, het isoleren van het plafond en het plaatsen
van 10 zonnepanelen, zodat in de eigen stroomvoorziening en verwarming van de keuken en
sanitaire ruimte kan worden voorzien. Hiermee is een enorme verbetering van de groepsruimte
gerealiseerd.
Gedurende 2020 worden drie sponsorpakketten ontwikkeld onder de naam Ster, Zon en Golf.
Hiermee wil Avavieren bedrijven benaderen een sponsorpakket af te nemen om zo een
jaarlijkse bijdrage te leveren aan Avavieren.
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STICHTING AVAVIEREN,
‘s-GRAVENZAN DE

In oktober wordt Avavieren genomineerd voor de actie Warm Hart van de KRO-NCRV
waarmee een mcci geldbedrag gewonnen kan worden. De actie, waarvoor stemmen
verzameld moeten worden voor Avavieren, levert uiteindelijk, na een presentatie voor een jury
een 2 plek op. Avavieren ontvangt € 5.000, welk bedrag is aangewend cm lichtgewicht,
eprolbare strandmatten aan te schaffen. Hiermee kunnen de gasten voortaan in hun eigen
roistoel over het strand naar de zee rijden.

Bestuursmutaties
In het veorjaar van 2021 hebben wij afscheid genomen van ons bestuurslid en tevens
administrateur Wybe Epema. Vanaf 2017 is Wybe bij de activiteiten van onze stichting
betrokken geweest. Naast administrateur heeft hij zich ingezet veer diverse andere zaken en
was hij één van de bestuurders van onze strandrups. Wij zijn hem voor zijn inzet veel dank
verschuldigd.

Inmiddels is Wybe door Maarten Kuiper als administrateur, tevens bestuurslid, opgevolgd.

Tot slot
Zoals veer iedereen in de wereld was het veor Avavieren het afgelopen jaar vooral een jaar
van aanpassen en ens richten op de dingen die, ondanks alle Coronaperikelen, wel konden
worden ondernomen. Dat bleek nog best veel! We zijn entzettend bIij dat een greet aantal
gezinnen met kinderen met een beperking in de diverse schoelvakantieweken gebruik hebben
kunnen maken van de velledig aangepaste vakantiehuizen, de groepsruimte en alle mebiele
veorzieningen die we veer hen ter beschikking hebben. Gedurende het jaar kenden we ook
buiten de scheelvakanties enkele greepen en families entvangen. We kijken daar met grete
dankbaarheid op terug en zijn neg meer gemotiveerd em deer te gaan met dit prachtige werk.

Als bestuur van Avavieren realiseren wij ens, dat dit alles noeit tot stand had kunnen komen
zonder de steun en medewerking van vele personen, bedrijven en goede doelenstichtingen.
Van velen entvingen wij steunbetuigingen in de vorm van denaties; financieel, in natura of deer
een goed advies.
Wij zijn diep onder de indruk van de hoeveelheid mensen die Stichting Avavieren een warm
hart toedragen en zijn enerm dankbaar veer ieders inzet.

Veer 2021 is onze hoop dat het Cerenavirus zedanig onder controle zal worden gebracht, dat
weer 8 weken Wigwamvakanties kunnen werden georganiseerd en dat steeds meer
zorginstellingen en erganisaties de weg naar Avavieren weten te vinden veer een prachtig
verblijf aan de kust van ‘s-Gravenzande.

Ons motto blijft....

AangepastVAkantie VIEREN, onbeperkt uit!
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I BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa

Vorde tinge n

Liquide middelen

Totaal van de activa

PASSIVA

Continulte its reserve

Bestemmingsfonds gerealiseerde investeringen

Beste mm ingsfrese rye voor periodiek onde rhoud

Totaal reserves en fondsen

Overige schulden

Totaal van de passiva

STICHTING AVAVIEREN,
‘s-GRAVENZANDE

31-12-2020 31-12-2019
€ €

373.494 387.343

23.820 7.595

144.977 112.005

542.291 506.943

119.590 98.460

373.494 387.343

10.000 10.000

503.084 495.803

39.207 11.140

542.291 506.943
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2 STAAT VAN BATE N EN LASTEN OVER 2020

STICHJ1NG AVAVIEREN,
‘s-GRAVENZAN DE

Eaten
Giften en donaties
Subsidies van overheden
Baten als tegenprestatie voor geleverde
diensten en producten
Totaal van de baten

Lasten
Personeelskosten
Huur terrein
Onderhoud, verzekeringspremies en avenge
huisvesti ngskosten
Communicatie en PR
Accountants- en advieskosten
Kosten vakantieweken
Inkoopwaarde van geleverde producten
Overige kosten
Totaal van de kosten
Afschnijvingen materiele vaste activa
Totaal van de lasten

Baten minus lasten

Bestemming saldo van baten en lasten
Toevoeging geoormerkte giften aan
Bestemmingsfonds gerealiseerde investeringen
Onffrekkingen Bestemmingsfonds gerealiseerde
investeringen wegens afschrijvingen
Afname/toevoeging Bestemmingsfonds nog te
realiseren investeringen
Toevoeging aan Bestemmingsreserve onderhoud
Toevoeging resterend saldo van baten en
lasten aan de ContinuIteitsreserve

2020 2019
€ €

179.084 159.128
0 34.800

10.488 27.574
189.572 221.502

38.026 26.707
20.000 20.000

8.126 11.076
2.240 9.618

13.803 10.676
5.875 541

130 731
8.070 7.975

96.270 87.324
86.021 108.469

182.291 195.793

7.281 25.709

72.172 144.758

-86.021 -108.469

0 -50.000
0 4.000

21.130 35.420
7.281 25.709
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STICHTING AVAVIEREN,
‘s-GRAVENZANDE

3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen
De statutaire vestigingsplaats van onze stichting is Gemeente Westland en ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder nummer 60450452. Ons postadres is Oudelandhof 38,
2691 ZD ‘s-Gravenzande.

Onze Stichting is te kenmerken als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en heeft als
doelgroep mensen met een beperking. Ingevolge artikel 13 van onze statuten zal een
eventueel batig saldo ten goede moeten komen aan een algemeen nut beogende instelling als
bedoeld onder 6.33 sub b. van de Wet Inkomstenbelasting 2001 (dan wel de regelgeving die
daarvoor in de toekomst eventueel in de plaats komt) en de instelling, die het batig saldo
ontvangt een aan het doel van onze stichting gelijkende doelstelling heeft. Inzake het doel van
onze Stichting wordt verwezen naar het Versiag van het bestuur.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met RJ 650 ‘Kleine fonds wervende
instellingen’.

Continulteit van de activiteiten
Ook onze Stichting heeft in 2021 te maken met de gevolgen van het Corona-virus. Hoewel de
gevolgen hiervan op termijn onzeker zijn, verwacht de stichting geen gevolgen voor de
voortzetting van de activiteiten.

Beloningen bestuurders
De eden van het bestuur ontvangen geen beloning noch vacatiegelden.

Materiële vaste activa en Bestemmingsfonds gerealiseerde investeri ngen
De investeringen kwamen in 2020 uit op € 72.172. Bij de waardering van deze activa per
31 december 2020 is in aanmerking genomen, dat de toekomstige exploitatie ervan
vermoedelijk negatief is. In verband hiermee is op ongeveer de heift van de
aanschaffingskosten van de activa vervroegd afgeschreven tot respectievelijk 50 procent van
deze investeringen. Vervolgens wordt de resterende boekwaarde in 7 respectievelijk 10 jaar
afgeschreven. Verondersteld wordt, dat in het jaar van aanschaf de activa per medio van het
jaar in gebruik zijn genomen en wordt in dat jaar een halfjaartermijn afgeschreven.

Gedurende de jaren 2014 tot en met 2020 is een zodanig bedrag aan donaties en giften van
particulieren, bedrijven, verenigingen en stichtingen ontvangen, dat daarmee bovengenoemde
investeringen volledig konden worden gerealiseerd. Deze donaties en giften zijn ten gunste
van het Bestemmingsfonds investeringen tot en met 2019 gebracht. Bij de toerekening van de
baten en lasten aan de diverse jaren valt uit dit Bestemmingsfonds via de bestemming saldo
baten en lasten jaarlijks vrij een bedrag naar rato van de afschrijvingen van de materiële vaste
activa.

ContinuIteitsreserve
Uit de op pagina 3 opgenomen balans blijkt, dat onze continuIteitsreserve — ook wel vrij
besteedbaar vermogen genoemd — ultimo 2020 afgerond € 119.590 bedroeg. Wij streven naar
een continuIteitsreserve ter grootte van tenminste de jaarkosten.
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STICHTING AVAVIEREN,
‘s-GRAVENZAN DE

Bestemmingsreserve voor periodiek onderhoud
Vanwege uit te voeren periodiek onderhoud aan bovengenoemde materiële vaste activa wordt

jaarlijks een bedrag gedoteerd danwel onttrokken aan de Bestemmingsreserve voor periodiek

onderhoud. De in de toekomst te maken kosten zullen techtstteeks ten laste van deze

Bestemmingsreserve worden gebracht.

Vorderingen en schulden
De votderingen en schulden worden opgenomen tegen nominale waarde. NoodzakeIk

geachte vootzieningen voor het risico van oninbaarheid van vorderingen worden daarbij in

aanmerking genomen.

Resultaatbepali ng
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de totaal ontvangen inkomsten en kosten

en andere lasten over hetjaar. Giften en donaties worden in het algemeen verantwoord in het

jaar van ontvangst.

De inkomsten uit giften, donaties en gevoerde acties worden in de staat van baten en lasten

toegerekend aan de exploitatie enerzijds en investeringsprojecten anderzijds. Geoormerkte

giften, donaties e.d. voor investeringsprojecten worden als zodanig gerubriceerd. Voor zover

de investeringen Iaatstgenoemde baten overschrijden, worden de (toe te rekenen) baten aan

investeringsprojecten aangevuld met niet geoormerkte inkomsten.

Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten van hetjaargebracht,

waarin de gesubsidieerde lasten zijn gemaakt, waarin de baten zijn gederfd, of wanneer er

exploitatietekort zich heeft voorgedaan waarvoor de subsidie is ontvangen. De resultaten op
transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, verliezen reeds zodra

zij voorzienbaar zijn.
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STICHTING AVAVIEREN,
‘s-GRAVENZAN DE

4 TOELICHTING OP DE BALANSPOSTEN

Materiële vaste activa
De specificatie van en het verloop in deze balanspost is als volgt weer te geven:

Aanpassingen en verdere inves
teringen in de negen bungalows
(aard- en nagelvast)

Overige investeringen t.b.v. de
bungalows (niet aard- en nagelvast),
zoals hoog-/laagbedden, mobiele
tilliften, douchebrancards, bedbox

Bewaarruimte n

Groepsruimte (inclusief kosten
bouwrijp maken en infrastructuur)
en veranda

Sanitaire voorzieningen, keuken e.d.

Snoezelruimte

Speeltuin

Strand roistoelen en rolstoelfiets

Strandrups

_________________________________________________

Boek- Ver- Boek
waarde Investe- vroegde Lineaire waarde
31-12- ringen afschrij- afschrij- 31-12-
2019 2020 vingen ving 2020

€ € € € €

217.115 10.000 0 25.544 201.571

26.728 0 0 4.741 21.987

5.91 2 0 0 640 5.272

30.370 17.125 8.563 6.451 32.481

16.587 2.627 1.313 3.093

6.103 0 0 1.110

64.800 0

14.808

4.993

0 14.400 50.400

7.941 42.420 15.866 2.158 32.337

11.787 0 0 2.142 9.645
387.343 72.172 25.742 60.279 373.494
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STICHTING AVAVIEREN,
‘s-GRAVENZANDE

Vorderingen
Omzetbelasting
Overige te vorderen en vooruitbetaalde bedragen

ContinuIteitsreserve
Saldo per begin boekjaar
Uit resultaatbestemming
Saldo per einde boekjaar

Bestemmingsfonds gerealiseerde investeringen
Saldo per begin boekjaar
Uit resultaatbestemming
Onttrokken wegens afschrijvingen op materiele vaste activa
Saldo per einde boekjaar

Bestemmingsreserve voor periodiek onderhoud
Saldo per begin boekjaar
Overboeking voorziening voor periodiek onderhoud
Uit resultaatbestemming
Saldo per einde boekjaar

Overige schulden
Te betalen investeringen
Crediteuren
Loon heffing en werkgeverpremies
Te betalen vakantietoeslag
Te betalen pensioenpremie
Te betalen accountantskosten
Te betalen energiekosten
Overige te betalen bed ragen

2020 2019
€ €

8.015 2.900
15.805 4.695
23.820 7.595

98.460 63.040
21.130 35.420

119.590 98.460

387.343 351.054
72.172 144.758

-86.021 -108.469
373.494 387.343

10.000 0
0 6.000
0 4.000

10.000 10.000

20.000 0
2.391 237
2.284 4.281
1.422 918
2.779 704
3.400 4.000
1.000 1.000
5.931 0

39.207 11.140

Ter identificatie
Ernst & Young Accountants LP
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STICHTING AVAVIEREN,
‘s-GRAVENZANDE

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Met Strandpark Vlugtenburg is in 2018 een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Hierin is
ondermeer bepaald, dat het aandeel van onze Stichting in de negen te realiseren bungalows
is bepaald op circa € 250.000. Dit aandeel heeft betrekking op het specifiek maken van de
bungalows voor onze doelgroep. Bij het voortijdig door Strandpark Vlugtenburg beeindigen
van de samenwerkingsovereenkomst is zij aan onze Stichting een vergoeding verschuldigd,
die overeenkomt met de resterende boekwaarde van vorengenoemde investering, rekening
houdend met een lineaire afschrijving in een periode van 10 jaar.
In 2019 is een investering gedaan in de speeltuin. Op vergelijkbare wijze als hiervoor is
uiteengezet zal Strandpark Vlugtenburg bij het beëindigen van de samenwerkings
overeenkomst vOôr medio 2024 een deel van deze investering terugbetalen.

Ter identificatie
Ernst & Young Accountants L
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STICHTING AVAVIEREN,
‘s-GRAVENZANDE

5 TOELICHTING OP DE POSTEN VAN DE WINST- EN VERLIESREKENING

Giften en donaties
Gitten en donaties ontvangen van
* particulieren en bedrijven
* kerken en maatschappelijke instellingen
* goede doelen stichtingen!instellingen

Totaal van de giften en donaties

Giften en donaties voorte plegen investeringen
Ontvangen van
* goede doelenstichtingen/instellingen
* bedrijven, verenigingen e.d.

Personeelskosten en aantal medewerkers
Gedurende het verslagjaar was één betaalde medewerker, werkzaam op basis van gemiddeld
een driedaagse werkweek.

Aantal vrijwilligers
Gedurende 2020 waren Ca. 30 vrijwilligers betrokken bij de activiteiten van onze stichting.

‘s-Gravenzande, 2 februari 2022

Bestuur:

Jan Omvlee, voorzitter

Ingrid Vermeer, secretaris

Maarten Kuiper, penningmeester

Martine Boekestein

Karin Pennewaard

Project/eider:

Hans Prins

2020 2019
€ €

35.890 37.226

7.672 15.544

63.350 11.600

106.912 64.370

53.000
19.172

66.815
27.943

72.172 94.758

179.084 159.128

Ter identificatie
Ernst & Young Accountants
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STICHTING AVAVIEREN,
‘s-GRAVENZANDE

6 RESULTAATBESTEMMING

Uit de bestemming van het saldo van baten en lasten (zie pagina 5) bHjkt, dat € 21.130 is
toegevoegd aan de continuIteitsreserve.

Ter identificatie /
Ernst & Young Accountants,7P
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7 NADERE SPECIFICATIES MATERIELE VASTE ACTIVA

STICHTING AVAVIEREN,
‘s-GRAVENZANDE

Aanpassingen en verdere investeringen
in de 9 bungalows (aard- en nagelvast)
aangebrachte bouwkundige aanpassingen in
de 9 bunga-lows, zoals glazen serre, flexibele
wanden met wastafel, sanitaire
aanpassingen etc.
Geleverde tegels voor de bad kamers
Verharding paden rand bungalows

Overige investeringen t.b.v. de
bungalows (niet aard- en nagelvast)
1 Plafondlift
2 Passieve tilliften
3 Douchebrancards
1 bedbox

Ver
Inves- vroegde

afsch nj
vingen

Boek
waa rd e
31 dec.
2020

Bewaarruimte
Bewaarruimte 1
Bewaarruimte 2

Te transporteren

1.390
4.522
5.912

0 164 1.226
0 476 4.046

o 0 640 5.272

Boek
waarde
31 dec. teningen
2019 2020

Li nea ire
afschrij

ving

€ € € € €

212.500 0 0 25.000 187.500
4.615 0 0 544 4.071

0 10.000 0 0 10.000
217.115 10.000 0 25.544 201.571

5.937 0 0 1.078 4.859
3.345 0 0 610 2.735
5.286 0 0 960 4.326
2.143 0 0 390 1.753
8.076 0 0 1.394 6.682

410 0 0 74 336
1.531 0 0 235 1.296

9 Hoog-/laagbedden
Diverse avenge kosten
I Actieve tillift

Groepsruimte
Kosten bouwrijp maken
Straatwerk
Groepsruimte (200 m2)
Veranda

Isolatie groepsruimte
Pvc vloer
Renovatiewerkzaamheden

Da kgoot/hemelwaterafvoer

26.728 0 0 4.741 21.987

2.347 0 0 428 1.919
743 0 0 134 609

25.174 0 0 4.576 20.598
2.106 0 0 702 1.404

30.370 0 0 5.840 24.530
0 6.696 3.348 239 3.109
0 1.800 900 64 836
0 5.736 2.868 205 2.663

0 2.893 1.447 103 1.343
30.370 17.125 8.563 6.451 32.481

0
0

280.125 27.125 8. 6r BIci31 I
Ernst & Young Accountants
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Transport

Inrichting snoezelruimte in de groeps
ruimte, w.o. ballenbad, waterbed,
snoezelkar en diverse snoezelpakketten

Strandrups
Elektrische strandrups

STICHTING AVAVIEREN,
‘s-GRAVENZANDE

Boek- Ver- Boek
waarde Inves- vroegde Lineaire waarde
31 dec. teringen afschrij- afschrij- 31 dec.
2019 2020 vingen ving 2020

€ € € € €
280.125 27.125 8.563 37.376 261.311

6.103 0 0 1.110 4.993

Sanitaire voorzieningen, keuken,
verwarming e.d. (in groepsruimte)
Loodgieterswerk 2.977

Aanbrengen elektrische voorzieningen 2.170

Tegelwerk 911

Keuken 1.858

Verwarming 2.780
Diverse inventarissen 2.368
Diverse inventarissen (> € 300/item) — — — — 524

13.588
Koelkast 658
Vrieskast 186
Cloud cuddle + pomp — —_____

______—

376
14.808

Speeltuin

Speeltoestellen, aanleg, infrastructuur (2019) 64.800 0 0 14.400 50.400

Strandroistoelen en roistoelfiets

3.637
2.652
1.115
2.272
3.396
2.896

619
16.587

0

0
0

16.587

0
0
0
0
0
0
0
0

1.418
400
809

2.627

10

0
0
0
0
0
0
0

709
200
404

1.313

660
482
204
414
616
528

95
2.999

51
14
29

3.093

3 strandrolstoelen
I rolstoelfiets

I strandrolstoel
I duo schopper

I duo fiets

2 elektrische strandrolstoelen

12 mobiele matten

3.702 0 0 674 3.028
2.036 0 0 370 1.666
1.329 0 0 204 1.125

874 0 0 134 740
7.941 0 0 1.382 6.559

0 7.982 3.991 285 3.706

0 23.750 11.875 491 11.384
0 10.688 0 0 10.688

7.941 42.420 15.866 2.158 32.337

11.787 0 0 2.142 9.645

Totaal-ge ne raal


