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Jaarrekening 2020  Stichting De Nieuwe Brug 
 
 
 

Balans  Stichting De Nieuwe Brug 
          

  Balans 31-12-2019 Balans 31-12-2020 

  activa passiva activa passiva 
  ING Betaalrekening 18.965,46   34.592,25   
  ING Spaarrekening 10.000,00   10.000,00   
  Kas 352,55   2,05   
  Voorschotten 1.546,14   995,07   
  Vooruitontvangen contributies   12.076,00   9.786,00 
  Kapitaal / Eigen vermogen   18.788,15   35.803,37 
          
  30.864,15 30.864,15 45.589,37 45.589,37 

          
 
 
Toelichting op de balans per 31-12-2020 
 

Activa         
          
De saldi van de ING bankrekeningen zijn conform de jaaropgaven van de bank 
          
Het bedrag vermeld onder Kas is in beheer bij de Penningmeester 
          
Het bedrag vermeld onder Voorschotten is in beheer bij de coördinatoren van de activiteiten. 
Het betreft de nog niet bestede / verantwoorde uitgaven, die het volgende jaar zullen worden aangewend. 
          
Passiva     
      
De contributie wordt geïnd per activiteitenjaar, dat loopt van september tot en met augustus. 
Het vermelde bedrag onder Vooruitontvangen contributies betreft de in 2020 ontvangen contributie die  
betrekking heeft op de periode van januari 2021 t/m augustus 2021. 
          
De ontwikkeling van het eigen vermogen is als volgt: 35.803,37 eind 2020   
    18.788,15 eind 2019   
Toename van het eigen vermogen   17.015,22     
          
De toename is het gevolg van een voordelig exploitatieresultaat over 2020. 
Dit resultaat is voor een belangrijk deel te verklaren uit een positief saldo van incidentele opbrengsten  
en incidentele uitgaven.  
In de Exploitatierekening 2020 is de toename nader gespecificeerd en toegelicht.  
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De buitengewone toename van het Kapitaal / Eigen vermogen is voornamelijk veroorzaakt door het   
bijzondere jaar met de Corona-crisis en -maatregelen. 
Daardoor kon een groot deel van de activiteiten niet plaatsvinden, waardoor een belangrijk deel van  
de voorziene uitgaven niet hebben plaatsgevonden. Dit terwijl de leden trouw hun contributie betaald  

 

hebben. 
 
Daarnaast zijn door leden al bijdragen betaald voor geplande niet-wekelijkse activiteiten in 2020 die  
geen doorgang hebben kunnen vinden. Deze activiteiten zullen wanneer mogelijk plaatsvinden in 2021. 
De uitgaven voor deze activiteiten, begroot op € 2.500,-, vinden ook dan plaats. 
De forse toename van het Kapitaal / Eigen vermogen  is derhalve eenmalig, al is 2021 ook nog een 
zeer onzeker jaar vanwege de aanhoudende Corona-crisis en -maatregelen. 
  
In het jaar 2021 zullen, ter compensatie van de vervallen activiteiten in 2020, bijzondere activiteiten 
worden aangeboden aan de leden. Daarvoor wordt geen bijdrage gevraagd aan de leden. 
Bezien zal worden in hoeverre en in welke mate korting zal worden gegeven op de contributie voor 
het Activiteitenjaar 2021-2022 Dit ter compensatie van de betaalde contributie over de voorgaande twee  
activiteitenjaren, waarin de reguliere activiteiten voor een groot deel niet hebben kunnen plaatsvinden. 
Vanzelfsprekend zullen deze activiteiten alleen plaatsvinden als de Corona-maatregelen dit toestaan en 
indien dit veilig en met inachtneming van de voorschriften kan plaatsvinden. 
Deze acties zullen naar verwachting het Kapitaal / Eigen vermogen weer doen afnemen. 
 
Er dient een redelijk Eigen vermogen aangehouden te worden omdat in het verleden fors geïnvesteerd 
is in inventaris en inrichting van het clubgebouw. Daarop wordt niet afgeschreven en daarvoor is geen  
specifieke voorziening gecreëerd voor het onderhoud of de vervanging. 
De komende jaren zal vervanging van een groot deel van het inventaris nodig zijn. 
Het Eigen vermogen is derhalve benodigd om voor het in stand houden, onderhouden en op enig  
moment vervangen van inventaris en inrichting van het clubgebouw. 
  
Een redelijk eigen vermogen is verder noodzakelijk om wisselende resultaten tussen de jaren te  
kunnen opvangen, incidenteel omvangrijkere investeringen te kunnen doen en het concreet worden  
van risico's, mede vanwege moeilijk voorspelbare overheids-maatregelen, te kunnen opvangen. 
 
Met name de te treffen maatregelen en kosten gerelateerd aan het klimaat zijn op dit moment niet in 
te schatten en vormen derhalve een grote onzekerheid. 
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Exploitatieresultaat  Stichting De Nieuwe Brug  2020 
     

  Exploitatieresultaat 2020 Begroting 2020 
  kosten opbrengsten kosten opbrengsten 

  Huisvesting 43.236,06   46.000,00   
  Organisatiekosten 4.412,28   7.500,00   
  Wekelijkse activiteiten 19.175,18   20.000,00   
  Overige activiteiten 2.512,88   3.000,00   
  Educatieve trip 1.375,00   2.000,00   
  Weekendreis 0,00   3.500,00   
  Bar exploitatie 582,79     1.000,00 
  Contributies   27.330,50   28.000,00 
  Subsidie Gemeente Nissewaard   51.000,00   51.000,00 
  Diverse opbrengsten   9.978,91   2.000,00 
  Exploitatie resultaat 17.015,22       
          

  88.309,41 88.309,41 82.000,00 82.000,00 

          
 
 
 
Toelichting op het Exploitatieresultaat over 2020 
 
De verantwoording van uitgaven en opbrengsten heeft voornamelijk plaatsgevonden op kasbasis. 
Alleen de opbrengst aan contributies wordt, gezien de omvang, aan kalenderjaren toegerekend.  
 
De exploitatie is in 2020 sterk beïnvloed door de Corona-crisis en -maatregelen. 
Als algemeen uitgangspunt is gehanteerd dat zoveel mogelijk wordt voldaan aan de verplichtingen  
zoals die zijn aangegaan, ook al is (voor een deel) geen gebruik gemaakt van de diensten dan wel  
faciliteiten.   
Dit voornamelijk om de betreffende partijen, die worden ingeschakeld voor het aanbieden van de 
activiteiten aan de leden, te ondersteunen en niet financieel in de problemen te brengen. 
Het gevolg is derhalve dat betaald is voor de inzet van begeleiders die feitelijk niet geleverd is en  
faciliteiten waarvan geen gebruik kon worden gemaakt.  
Het uitgangspunt was mede ingegeven door een oproep daartoe van het College van B&W. 
Ook de huur van het clubgebouw is gedurende het jaar doorbetaald aan de gemeente, ondanks de 
maatregel van de gemeente om de huur-verplichtingen op te schorten. 
De veronderstelling bij deze handelwijze was dat de subsidie van de gemeente voor het gehele jaar  
2020 volledig in stand zal blijven. 
 
Kosten         
 
De Huisvestingskosten zijn lager dan begroot, vooral door lagere energielasten. Daar tegenover staan  
extra kosten voor het treffen van maatregelen om activiteiten, met name in het clubgebouw, tijdens de  
Corona-crisis nog zoveel en veilig als mogelijk te kunnen laten plaatsvinden.    
De Organisatiekosten zijn beduidend lager omdat het gedurende het grootste deel van het jaar het  
clubblad "Brugnieuws" niet op papier uitgegeven is, omdat distributie daarvan nauwelijks mogelijk was.  
In plaats daarvan is het clubblad digitaal verspreid. Daardoor werden drukkosten bespaard. 
 



Stichting De Nieuwe Brug stelt zich blijkens artikel 2 van haar statuten ten doel: het bieden van mogelijkheden tot vorming en ontspanning van 
verstandelijk gehandicapten in Spijkenisse en omgeving, waarbij hun individuele- en sociale ontwikkeling centraal staat 
 

 
 
 
 
 
 
De kosten van de Wekelijkse activiteiten zijn slechts beperkt minder dan begroot. Dit staat echter niet in  
verhouding tot de mate waarin de activiteiten doorgang hebben gevonden, maar wordt veroorzaakt door 
het eerder aangegeven uitgangspunt dat doorbetaald is voor activiteiten die niet hebben plaats- 
gevonden. 
 
Het resultaat onder Overige activiteiten is overeenkomstig de begroting. Er zijn echter wel forse  
verschillen in de diverse posten die daaronder vallen. Zo zijn er minder kosten voor de vooeraf beoogde  
en uiteindelijk niet of beperkt plaatsgevonden activiteiten tegenover extra kosten die gemaakt zijn voor 
deels compenserende acties als het verstrekken van kerstpakketten aan leden en vrijwilligers. 
 
Er kon in de zomer van 2020, tussen de twee Corona-golven in, toch nog één educatieve trip worden  
georganiseerd.  
Er heeft geen Weekend-reis plaatsgevonden. 
 
Opbrengsten     
 
De Bar-exploitatie geeft het saldo van de verkoop van drank, eten en versnaperingen en de inkoop  
daarvoor. 
De totaal bedragen aan verkoop en inkoop van drank, eten en versnaperingen bedroegen in 2020 nog 
niet de helft van het gebruikelijke. 
De kosten zijn hoger dan de opbrengsten omdat vrijwilligers doorgaans niet hoeven te betalen voor  
consumpties en bij bepaalde activiteiten de consumpties gratis dan wel verdisconteerd zijn in de 
bijdrage van een activiteit. Daarnaast zijn de prijzen van de consumpties laag. 
 
Onder Contributies is het bedrag vermeld dat kan worden toegewezen aan het onderhavige jaar. 
 
De Subsidie geeft het totaal van de in termijnen ontvangen bedragen vanuit de Gemeente Nissewaard. 
 
Bij Diverse opbrengsten zijn enerzijds kosten opgenomen van onder andere waarderingen voor  
vrijwilligers en speel-attributen en anderzijds vooral opbrengsten van markten en algemene donaties. 
De opbrengsten van de rommel- en kerstmarkten waren in 2020 hoger dan voorzien. 
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           Exploitatieresultaat subsidie- en voorafgaand jaar   Stichting De Nieuwe Brug 
     
  Exploitatieresultaat 2020 Exploitatieresultaat 2019 

  kosten opbrengsten kosten opbrengsten 

Huisvesting 43.236,06   49.153,61   
Organisatiekosten 4.412,28   9.671,08   
Wekelijkse activiteiten 19.175,18   24.087,41   
Overige activiteiten 2.512,88     5.277,44 
Educatieve trip 1.375,00   5.624,10   
Weekendreis 0,00   0,00   
Bar exploitatie 582,79     614,30 
Contributies   27.330,50   25.219,00 
Subsidie Gemeente Nissewaard   51.000,00   51.000,00 
Diverse opbrengsten   9.978,91   7.921,19 
Exploitatie resultaat 17.015,22   1.495,73   
          

  88.309,41 88.309,41 90.031,93 90.031,93 

          
 
 
 
Toelichting op de verschillen in de Exploitatieresultaten over 2019 en 2020 
 
De verschillen tussen de exploitatieresultaten van beide jaren, in totaal en per component, zijn vrijwel  
volledig direct dan wel indirect veroorzaakt voor de Corona-crisis en -maatregelen. 
 
Zie verder de toelichting bij het Exploitatieresultaat 2020 

 


