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Transistorstraat 151
1322 CN Almere

Purmerend, 28 juni 2022
29240
Geacht bestuur,
Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2021 van Stichting Komma te Almere.
SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
De jaarrekening van Stichting Komma te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten
en lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 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. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt 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 Komma.
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 van uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.

Waterlandlaan 96 + 1441 MR Purmerend
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ALGEMEEN
Vergelijkende cijfers
De in dit rapport ter vergelijking opgenomen cijfers betreffen de periode 19 oktober 2020 t/m 31
december 2020.

3

Stichting Komma, Amsterdam

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn graag bereid tot het geven van
nadere toelichtingen.
Purmerend, 28 juni 2022
Met vriendelijke groet,
JAN© Accountants en Adviseurs B.V.

mr. Nico H.C. Perdaan AA

Femma Döll AA
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BESTUURSVERSLAG
Algemene informatie
De stichting draagt de naam “Stichting Komma” en is statutair gevestigd in de gemeente Amsterdam en
is ingeschreven bij de KvK onder nummer 80637922.
De activiteiten
Het bestuur kijkt terug op een mooi eerste jaar van de stichting. Na een kickstart te hebben gemaakt in
december 2020, heeft de stichting de rest van het jaar het fundament kunnen leggen voor de toekomst.
Er waren veel uitdagingen, zoals lockdowns en uitgestelde zorg, maar desondanks heeft de stichting 160
portretten kunnen maken in 2021. Daarmee kwamen we op een totaal van 202 portretten sinds de start
in december 2020.
Bij de start hebben wij de doelgroep bepaald en ons op ouders met kinderen tot 12 jaar gefocust. Dit
omdat we niet wisten wat er op ons af zou komen. Het was voor ons belangrijk om 2021 alles zo in te
richten dat we aan het einde van het jaar de leeftijdgrens konden uitbreiden naar ouders met kinderen
t/m 18 jaar. Hiervoor waren twee elementen belangrijk:
1.) Structuur in de fondsenwerving
Om dit voor elkaar te krijgen zijn we op zoek gegaan naar een ervaren fondsenwerver. Deze hebben we
gevonden. Lianne Bogers is ons team komen versterken. Met haar ervaring bij KWF heeft ze niet alleen
de fondsenwerving voor ons opgepakt, maar ook het tweede punt wat we nodig hadden om naar de 18 te
gaan.
2.) Bekendheid bij de doelgroep
Vanuit de aanmeldingen die we kregen was al snel duidelijk dat meer dan 90% van de ouders kanker
hebben. Dit is overduidelijk de grootste ziekte waarbij je als ouder weet dat je ongeneeslijk ziek bent.
Met de kennis en contacten van Lianne hebben we contact kunnen leggen met veel organisaties die hier
mee te maken hebben, denk aan KWF, IPSO en AYA.
Door deze stappen te zetten konden we met een gerust hart eind 2021 de leeftijdgrens verhogen naar 18
jaar.
De doelstelling
Stichting Komma streeft ernaar zo veel mogelijk ongeneeslijk zieke ouders te helpen iets blijvends na te
laten aan hun kinderen.
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Het beleid dat de doelstelling nastreeft
Belangrijkste uitdagingen voor Stichting Komma zijn om het team te gaan uitbreiden om de aanvragen
structureler te kunnen uitvoeren en de vrijwilligers meer in te gaan zetten. Ook gaan we aan de slag om
de stichting meer “uit de dode hoek” te halen. Dit wil zeggen dat ouders zich sneller bij ons aanmelden
en niet wachten tot ze te ziek zijn. Hier gaan we ons in 2022 op focussen.
Financiële informatie
Stichting Komma heeft in 2021 160 Komma’s gemaakt voor ouders in haar doelgroep. De Stichting had
geen doel (vanwege de coronapandemie was dit moeilijk in te schatten), maar is ruimschoots tevreden
met het resultaat. Financieel gezien is er in 2021 een positief resultaat gerealiseerd.
Dit resultaat is grotendeels afkomstig van particuliere donaties, de Komma Club en fondsen. De kosten
die zijn gemaakt komen voornamelijk voort uit het realiseren van Komma’s. Denk hierbij aan salaris voor
de werknemers, vergoedingen voor interviewers, kistjes en cameramensen. Tevens is gedurende het
boekjaar een bedrag geïnvesteerd in activa die essentieel zijn voor het realiseren van een Komma,
zoals 2 camera’s .
Belangrijke financiële cijfers over boekjaar zijn in de onderstaande tabel te vinden.
Baten € 193.325
Lasten € 147.729
Saldo van baten en lasten € 45.596
Activa € 155.764
Waarvan Liquide middelen € 151.405
Stichtingskapitaal € 148.127
De belangrijke stellige bestuurlijke voornemens en in het nieuwe jaar genomen besluiten,
alsmede de financiële vertaling daarvan
Aankomend jaar is ons tweede volledige jaar als stichting. Door de uitgestelde zorg vanwege COVID-19
kunnen we nog steeds niet goed inschatten hoe de groei in aanmelding zich zal vormen. Maar met de
uitbreiding naar 18 jaar en de contacten die we met de juiste partijen leggen verwachten we groei te
gaan realiseren. Wel heeft het bestuur duidelijke doelstellingen gecommuniceerd. Zo willen we in 2022
in kaart brengen hoe we onze doelgroep het beste kunnen bereiken. Ten tweede zal de nadruk liggen op
het vastleggen en structureren van operationele processen om enerzijds efficiënter te werken en
anderzijds de afhankelijkheid van enkele personeelsleden te verminderen. Teneinde deze doelstellingen
te behalen zal het bestuur niet aarzelen om personeel aan te nemen indien dit bedrijfsmatig en financieel
goed te verantwoorden is.
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Bestuurder- , commissaris- en vertegenwoordigernamen
Het bestuur bestaat uit 3 bestuurders. Per ultimo 2021 was de samenstelling van het bestuur als volgt:
Voorzitter – Michel de Hond
Secretaris – Anna-Geertje van Eert
Penningmeester – Thomas Meijaard
Het bestuur komt een aantal keer per jaar bijeen op het kantoor van Stichting Komma voor een
bestuursvergadering. Hierin wordt de financiële rapportage besproken en worden zaken ter goedkeuring
aan het bestuur voorgelegd.

Namens het bestuur.
Voorzitter – Michel de Hond
Secretaris – Anna-Geertje van Eert
Penningmeester – Thomas Meijaard
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na voorstel resultaatbestemming)
31-12-2021
€

31-12-2020
€

€

€

ACTIVA
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Apparatuur

1

2.412

3.025

1.947

18.860

151.405

85.351

155.764

107.236

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende
activa

2

Liquide middelen

3
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31-12-2021
€

31-12-2020
€

€

€

PASSIVA
Reserves en fondsen
Overige reserves
Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Schulden ter zake van belastingen en
premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende
passiva

4

148.127

102.531

394

4.705

2.546

-

4.697

-

5
6

11

7.637

4.705

155.764

107.236
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
Realisatie
2021
€

Begroting
2021
€

Realisatie
2020
€

7

193.325

-

127.317

8

50.109
77.569
613
19.095
147.386

-

21.466
42
3.277
24.785

45.939
-343

-

102.532
-1

Saldo van baten en lasten

45.596

-

102.531

Bestemming saldo van baten en lasten
Overige reserves

45.596

Baten
Lasten
Besteed aan doelstellingen
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
Afschrijvingen materiële vaste activa
Kosten beheer en administratie
Totaal van som der lasten

9
10
11

Saldo voor financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten

12

12

102.531
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2021
€

2020
€

€

€

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo van baten en lasten
Aanpassingen voor
Afschrijvingen
Verandering in werkkapitaal
Afname (toename) van overige vorderingen
Overlopende activa
Toename (afname) van overige schulden

45.939

102.532

613

42

2

17.293
-380

-18.860
-

2.932

4.705

Totaal van kasstroom uit bedrijfsoperaties
Betaalde interest
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten
Verwerving van materiële vaste activa
Totaal van toename (afname) van
geldmiddelen

13

19.845

-14.155

66.397

88.419

-343

-1

66.054

88.418

-

-3.067

66.054

85.351
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2021

2020
€

€

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021
Verloop van toename (afname) van geldmiddelen
Geldmiddelen aan het begin van de periode
Toename (afname) van geldmiddelen
Geldmiddelen aan het einde van de periode
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85.351
66.054

85.351

151.405

85.351
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Komma is feitelijk gevestigd op Transistorstraat 151, 1322 CN te Almere NL, is statutair
gevestigd in Amsterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 80637922.
Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
1. De Stichting stelt zich ten doel om bij te dragen aan de herinnering aan uitbehandelde ouders door
middel van verschillende initiatieven in de ruimste zin van het woord, zulks met inachtneming van het
Beleidsplan.
2. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
3. Het Bestuur zal er voor zorgen dat de Stichting wordt aangemerkt en blijft aangemerkt als een
Algemeen Nut Beogende Instelling.
Informatieverschaffing over schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
Stichting Komma zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste
inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW
en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn
door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs.
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Grondslagen
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere
waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van
de activa waarop de subsidies betrekking hebben.
Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief wordt een voorziening getroffen
voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van
de boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd.
Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot
onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte
bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud
verloopt.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde
van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde
van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten
gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
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De bepaling van het resultaat
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en
de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.
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TOELICHTING OP DE BALANS
VASTE ACTIVA
1 Materiële vaste activa
De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:
Apparatuur
€
Stand per 1 januari 2021
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2021

3.067
-42
3.025

Mutaties
Afschrijvingen
Saldo mutaties
Stand per 31 december 2021
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per
31 december 2021

-613
-613

3.067
-655
2.412

Het afschrijvingspercentage bedraagt 20%.
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
31-12-2021
€
2 Overige vorderingen en overlopende activa
Nog te ontvangen Digicollect donaties
Waarborgsom
Vooruitbetaalde kosten

1.567
200
180
1.947
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31-12-2020
€
18.860
18.860
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31-12-2021
€
3 Liquide middelen
ING Bank
Mollie

149.104
2.301
151.405
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31-12-2020
€
85.351
85.351
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4 Reserves en fondsen
In onderstaand overzicht is het verloop van de reserves en fondsen weergegeven:
Overige
reserves
€
102.531
45.596
148.127

Stand per 1 januari 2021
Mutatie uit resultaatverdeling
Stand per 31 december 2021
De overige reserves zijn vrij besteedbaar.
31-12-2021
€
5 Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing

2.546
31-12-2021
€

6 Overige schulden en overlopende passiva
Vakantiedagen
Accountantskosten
Nog te betalen kosten

3.183
1.000
514
4.697
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31-12-2020
€
31-12-2020
€
-

Stichting Komma, Amsterdam

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Realisatie
2021
€
7 Baten
Baten van particulieren en bedrijven
Legaten
Overige baten

189.698
3.000
627
193.325
Realisatie
2021
€

8 Besteed aan doelstellingen
Productiekosten (uren)
Kosten Digicollect
Kleine aanschaffingen apparatuur
Kosten Mollie payment
Onkostenvergoedingen
Reclame- en advertentiekosten
Inkopen memory box
Verzendkosten
Inkoop productiemateriaal

34.649
9.523
2.403
1.269
1.148
973
99
45
50.109
Realisatie
2021
€

9 Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
Lonen
Sociale lasten

Realisatie
2020
€
127.316
1
127.317
Realisatie
2020
€
7.635
2.839
1.416
1.505
452
986
2.564
106
3.963
21.466
Realisatie
2020
€

64.519
13.050
77.569
Realisatie
2021
€

10 Afschrijvingen materiële vaste activa
Apparatuur

613

21

Realisatie
2020
€
42
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Realisatie
2021
€
11 Kosten beheer en administratie
Websitekosten
Advieskosten
Huisvestingskosten
Autokosten
Online kosten
Administratiekosten
Overige kosten

6.226
3.679
2.996
2.693
1.752
1.000
749
19.095
Realisatie
2021
€

12 Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten

-343
Realisatie
2021
€

Rentelasten en soortgelijke kosten
Betaalde bankrente en -kosten
Rente en -kosten fiscus

267
76
343
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Realisatie
2020
€
1.336
1.859
30
52
3.277
Realisatie
2020
€
-1
Realisatie
2020
€
1
1

Stichting Komma, Amsterdam

OVERIGE TOELICHTINGEN
Gemiddeld aantal werknemers
Realisatie
2021
Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen
Nederland
Gemiddeld aantal werknemers over de periode

Realisatie
2020

1,77

-

1,77

-

Almere, 28 juni 2022
Stichting Komma

Namens het bestuur
M.A. de Hond
Voorzitter

Namens het bestuur
T.D. Meijaard
Secretaris

23

Namens het bestuur
A.G. van Eert-Hammer
Penningmeester

