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Stichting De WesterCirkel 

te SCHIPLUIDEN 

RSIN: 8511.55.571 

 

 

Het jaar 2021 heeft geheel in het teken gestaan van het Coronavirus. Veel kon er niet worden gedaan 

en ook de overheden in Roemenië moesten aangepast functioneren.  

Tussendoor was het mogelijk om eind mei en in augustus toch nog naar het huis in Cărpenişu te 

gaan. In april is een Ford Transit afgeleverd, compleet met oprijplaat voor rolstoelen. In augustus zijn 

besprekingen geweest met het Inspectoraat van de provincie voor de bewoning van het tehuis. Er 

blijkt bij het Inspectoraat veel interne politieke strijd te zijn, waar wij weinig weet van hebben. De 

samenwerking wordt wel lastig op deze manier en men vraagt om geduld.  

Steeds meer gaat onze voorkeur uit naar de particuliere markt, om niet bij dubieuze praktijken 

betrokken te raken.  

Inmiddels heeft Stichting De WesterCirkel-Romania 3 personeelsleden. Zij zijn voor 

onderhoud/bewaking, administratie en organisatie.  Voor het vervoer van de bewoners is een Ford 

Transit aangeschaft. Voor de gehele bekostiging heeft De WesterCirkel dit jaar €50.000,- extra 

uitgeleend aan de Roemeense stichting, voor de 50% bekostigd uit giften en voor 50% uit extra 

leningen.  

 

 

       

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2021    

      

   31 december 2021  31 december 2020 

      

ACTIVA      

      

Vaste activa     

  Financiële vaste activa                  362.826,28               312.826,28  

Vlottende activa     

  Liquide middelen                     3.556,64                 11.597,48  

    ----------------------    ----------------------  

                  366.382,92               324.423,76  

    ==============   

 

==============  

PASSIVA     

      

Stichtingsvermogen     

  Stichtingskapitaal                   39.517,13                 20.923,76  

    ----------------------    ----------------------  



                    37.882,92                 20.923,76  

Langlopende schulden    

  Overige schulden                 328.500,00               303.500,00  

    ----------------------    ----------------------  

                  366.382,92               324.423,76  

    ==============   

 

==============  

      

      

2. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2020   

      

   2021  2020 

      

opbrengsten                   28.725,00  100,00%               21.919,35  

    ----------------------    ----------------------  

BRUTO-WINST                   28.725,00  100,00%               21.919,35  

    ==============   

 

==============  

      

BEDRIJFSKOSTEN    

verblijfskosten                    -1.789,54  -6,23%                  -647,12  

Algemene kosten                      -534,14  -1,86%                  -735,62  

    ----------------------    ----------------------  

                     -2.323,68  -8,09%               -1.382,74  

      

    ----------------------    ----------------------  

BEDRIJFSRESULTAAT                  26.401,32  91,91%               20.536,61  

    ==============   

 

==============  

      
FINANCIELE BATEN EN LASTEN    
Rentebaten  3.365,79  11,72% 5.836,01  

Rentelasten                  -12.807,95  -44,59%              -12.301,80  

    ----------------------    ----------------------  

                     -9.442,16  -32,87%               -6.465,79  

    ==============   

 

==============  

      
NETTO RESULTAAT                  16.959,16  59,04%               14.070,82  

    ==============   

 

==============  

      
 

    

3. GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING EN VAN WAARDERING  
 

Algemeen 

Alle bedragen zijn opgenomen in euro`s. 

 

 



Grondslagen van resultaatbepaling 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen enerzijds de giften en leningen en anderzijds alle 

hiermee verbonden kosten en andere aan het boekjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten 

worden bepaald met inachtneming van de hierna vermelde waarderingsgrondslagen. 

De opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin ze gerealiseerd zijn. 

 

Grondslagen van waardering 

 

Vaste activa 

De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen het uitgeleende  kapitaal aan de 

Stichting De WesterCirkel-Romania met een rentepercentage van 1% achteraf per jaar. 

 

Vorderingen en liquide middelen 

Deze balansposten worden opgenomen tegen nominale waarde; alle vorderingen worden 

geacht inbaar te zijn.  

 

Er werd geleend op de Nederlandse markt tegen 4% rente en uitgeleend aan De WesterCirkel-

Romania tegen 1% rente vanwege het ontbreken van inkomsten bij de Roemeense stichting. 

 

 

Overige 

Gedurende het boekjaar was er geen personeel in dienst van de onderneming. 

Er wordt geen beloning uitgekeerd aan de bestuurders van de Stichting De WesterCirkel. 

 

 

4. SPECIFICATIES BALANSPOSTEN     

       

       

   31 december 2020  31 december 2020  

       

Financiële vaste activa       

       

Boekwaarde 1 januari             312.826,28               288.326,28  
Bij: storting lening                50.000,00                 24.500,00  
Af: Aflossingen                         0,00                         0,00  

    ----------------------    ----------------------   
Schuld aan De WesterCirkel-Romania               362.826,28               312.826,28   

    =============   =============  
 

 

 

Liquide middelen     

ING                  3.556,64                 11.597,48  

    ----------------------    ----------------------   

                   3.556,64                 11.597,48  

    =============   =============  

       

    



 

 

Inkomsten 

Giften                28.725,00                18.556,35  

Acties                         0,00                  3.363,00 

    ----------------------    ----------------------  

                 28.725,00                 21.919,35 

    =============   ============= 

 

 

 

 

Stichtingsvermogen     

Saldo1 januari                20.401,10                  6.852,94   
Resultaat boekjaar                19.116,03                13.348,16  

    ----------------------    ----------------------   

                 39.517,13                 20.401,10   

    =============   =============  
 

De totale uitstaande lening aan De WesterCirkel-Romania bedraagt nu €362.826,28 

De totale opgenomen lening van particulieren bedraagt nu €328.500,00 

 


