
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2020  



 

 

Inhoudsopgave 

 

Voorwoord .............................................................................................................................................. 1 

Bestuursverslag ....................................................................................................................................... 2 

Verslag van de Projectgroep ................................................................................................................... 5 

Overzicht donaties 2020 .......................................................................................................................... 8 

Balans per 31-12-2020 ............................................................................................................................ 9 

Exploitatierekening 2020 ....................................................................................................................... 10 

Toelichting op balans en exploitatierekening 2020 .............................................................................. 11 

Verklaring van de Kascontrolecommissie.............................................................................................. 14 

 

 

 

  



1 

 

 

Voorwoord 

Vol goede moed begon ik in 2020 als voorzitter van Stichting Muttathara, niet wetende dat 
niet veel later dat jaar ons leven totaal zou veranderen door een plotseling opkomende, 
vreselijke ziekte, die ook voor Muttathara en haar medewerk(st)ers grote gevolgen zou 
hebben.  

Een aantal van ons zijn ook getroffen door het coronavirus, en wij hebben zelfs het 
overlijden moeten betreuren van John Lubbers, een zeer gewaardeerd lid van onze 
Projectgroep.  

Het ging allemaal zo snel. Voordat wij het goed en wel beseften, moest de winkel op 14 
maart dicht. We konden nadat we 45 verkoopdagen gesloten waren geweest, op zaterdag 
27 juni weer open.  

Gedurende de periode van sluiting kwamen er snel allerlei ideeën, plannen en tekeningen op 
tafel om de inrichting van de winkel zodanig aan te passen dat wij aan de geldende 
richtlijnen konden voldoen.  

Het was hartverwarmend om te zien hoe blij niet alleen onze medewerk(st)ers, maar ook 
onze klanten weer waren met onze heropening. Vooral bij de inbreng was het een komen en 
gaan. Niet na het opruimen van het huis of de schuur de goederen naar de Schulpstet 
gebracht, maar gewacht totdat Muttathara weer openging zodat de goederen alsnog een 
tweede of zelfs een derde leven kregen.  

En toen in december nogmaals een sluiting, die zou duren tot begin maart 2021. In deze 
periode is onze winkel door een kleine groep medewerk(st)ers grondig verbouwd.  

Gelukkig konden wij dankzij de gezonde financiële situatie van onze stichting nog een flink 
aantal goede doelen blijven steunen, daarover meer in het financiële jaarverslag en het 
verslag van de Projectgroep verderop in dit jaarverslag.  

Rest mij om namens het gehele 
bestuur onze hartelijke dank uit 
de spreken aan onze 
medewerk(st)ers die dankzij hun 
tomeloze inzet toch nog zoveel 
mogelijk hebben gemaakt in 
2020! 

Tim de Heer 
Voorzitter 
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Bestuursverslag 

In het verslagjaar 2020 bestond het bestuur van Stichting Castricum helpt Muttathara uit de 
volgende leden: 

Voorzitter Tim de Heer - Vertegenwoordigt de 
stichting naar buiten 
toe 

- Onderhoudt 
contacten met de 
gemeente 

Herkiesbaar:  2024 
Aftredend:  2028 

Vicevoorzitter  Betty Dijkstra  - Vertegenwoordigt de 
winkelmedewerkers 
in het bestuur  

- Coördineert de 
kassamedewerkers 

Herkiesbaar:  --- 
Aftredend:  2023 

Secretaris Wim Noom  
(per 1 juni 2020 afgetreden) 

Mariska Albers 
(per 1 juni 2020 verkozen) 

- Beheert het 
secretariaat  

- Heeft namens de 
stichting zitting in het 
Comité Vrijwilligers-
werk Castricum 

Herkiesbaar: 2024 
Aftredend: 2028 

Penningmeester  Hein Hilhorst  - Ook lid van de 
Projectgroep 

Herkiesbaar: --- 
Aftredend: 2022 

Bestuurslid 
publiciteit  

Petra Visser  - Verantwoordelijk 
voor publiciteit 
(Facebook, huis-aan-
huisbladen, e.d.) 

Herkiesbaar: ---
Aftredend: 2023 

Bestuurslid 
technische 
zaken 

Herman Bouwens  - Verantwoordelijk 
voor technische 
zaken in en om het 
pand 

- Regelt lopende zaken 
in de inbreng en de 
winkel 

Herkiesbaar: ---
Aftredend: 2023 

 
Zoals uit het overzicht hierboven blijkt, heeft Wim Noom in 2020 afscheid genomen van de 
functie van secretaris; zijn tweede termijn zat erop. Het bestuur is Wim veel dank 
verschuldigd voor al zijn inspanningen de afgelopen acht jaar. Hierna is Mariska Albers 
verkozen als nieuwe secretaris. 

Het jaarverslag over 2019 is begin mei bij medewerkers en relaties bezorgd. Vanwege het 
coronavirus was een feestelijke presentatie en jaarvergadering helaas niet mogelijk. 
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Vergaderingen en besluiten 

Het bestuur heeft in het jaar 2020 negen maal vergaderd. Hieronder een opsomming van de 
belangrijkste besluiten en onderwerpen uit 2020: 

- Het bestuur wil meer inzicht krijgen in de omzet per productgroep (kleding, meubels, 
boeken, enzovoort) en neemt daartoe enkele acties. 

- In april heeft het bestuur besloten de winkel vanwege de coronapandemie voorlopig 
gesloten te houden. Tijdens die sluitingsperiode heeft een aantal medewerkers een 
werkgroep gevormd en zich goed ingespannen om opening weer mogelijk te maken. 
Het is voor het bestuur hartverwarmend om te zien dat de stichting zo’n grote rol 
speelt in het leven van veel van onze medewerkers. 

- In juni is de winkel weer opengegaan met extra maatregelen in de winkel en 
beperkte openingstijden. Hierdoor kon de verkoop doorgaan en onze medewerkers 
en klanten tegelijkertijd zo veel mogelijk beschermd worden. Medewerkers konden 
zelf kiezen of ze tijdens de epidemie wel of niet wilden komen werken, maar tot de 
vreugde van het bestuur hebben zich steeds voldoende mensen aangemeld om open 
te kunnen blijven. 

- Bijeenkomsten met het voltallig personeel zijn in 2020 helaas niet mogelijk geweest. 

- Het contact met de Ondernemersvereniging Castricummerwerf is wat aangehaald.  

- Het rookbeleid wordt strenger gehandhaafd. 

- Er worden enkele maatregelen genomen om de gestegen bankkosten enigszins te 
drukken. 

- Het bestuur besluit geen gebruik te maken van de verschillende ondersteunende 
overheidsmaatregelen voor ondernemers, aangezien onze stichting voorlopig nog 
vlees op de botten heeft en het bestuur van mening is dat de maatregelen bedoeld 
zijn voor ondernemers die het zwaar hebben.  

- Het bestuur reageert op enkele vermoedens over weggenomen spullen door 
strengere controles te plannen. 

- Het bestuur wil een duidelijker prijsbeleid voeren en nemen daartoe enkele 
maatregelen. 

- De reiskostenvergoeding wordt langzaam uitgefaseerd. 

- Er is bezwaar gemaakt tegen de sterk verhoogde WOZ-waarde van ons pand, maar 
dit is helaas afgewezen. 

- Er zijn ondanks de coronamaatregelen toch een aantal mooie acties gehouden, 
waaronder een succesvolle kinderboekenactie en een boeken- en speelgoedactie. 

- De winkel krijgt van een toeleverancier regelmatig gratis nieuwe (goedkope) spullen 
aangeboden. De spullen zijn wel niet tweedehands en passen daarom niet helemaal 
in een kringloopwinkel, maar omdat ze toch behoorlijk goed verkopen, besluit het 
bestuur deze spullen een proefperiode te gunnen, om daarna een definitief besluit te 
nemen. 

- Het bestuur besluit geen bedden en matrassen meer aan te nemen omdat ze te 
weinig opbrengen voor de ruimte die ze in de winkel innemen. 
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Medewerkers 

Eind december 2020 zijn nog bijna 90 vrijwilligers bij de stichting werkzaam. Ze werken in en 
rondom de winkel, zijn chauffeur, lid van de projectgroep of lid van het bestuur. Een aantal 
van deze medewerkers heeft dit jaar niet gewerkt vanwege angst op besmetting met het 
coronavirus. Dit is begrijpelijk, aangezien veel van de medewerkers meer risico lopen 
vanwege leeftijd of gezondheid en het niet altijd makkelijk is om voldoende afstand te 
houden in de inbreng en de winkel. Het bestuur hoopt dat de mensen die in 2020 niet 
hebben gewerkt, weer terugkeren als actieve medewerkers en straks, als het allemaal weer 
mag en veilig is, op zijn of haar eigen manier een steentje blijft bijdragen aan onze stichting. 

In het jaar 2020 hebben zich 10 nieuwe medewerkers gemeld en hebben zich 18 
medewerkers afgemeld. Twee medewerkers zijn overleden. Vier medewerkers vierden in 
2020 hun 25-jarig jubileum bij onze stichting en zijn verwend met een cadeaubon en een bos 
bloemen. 

In december heeft het bestuur de medewerkers een kaart met een kerstgratificatie bezorgd. 
Wederom vanwege het coronavirus zat een feestelijke afsluiting van het jaar er helaas niet 
in. 

Overig nieuws 

In augustus 2020 is de stichting verrast door een mooie, spontane inzamelingsactie. 
Willemijn, Jessica en Minne, klasgenootjes op de basisschool, hebben zelfgebakken koekjes 
verkocht en de opbrengst aan de stichting geschonken. 

Een maand eerder waren we ook al aangenaam verrast door de bijdrage van een mevrouw 
die zelf boeken had verkocht en ons de opbrengst – ruim honderd euro – schonk. 

Tijdens de laatste maanden van 2020 stond er een 
inzameldoos in de winkel waarin klanten een 
bijdrage konden doen voor de Voedselbank. 
Hiermee is een aanzienlijk bedrag opgehaald dat 
begin 2021 overhandigd is aan de Voedselbank. 

In het najaar konden de gasten van Camping 
Bakkum hun nog goede spullen tijdens speciale 
opruimweekenden afgeven bij onze vrachtauto. Dit 
was een groot succes en we hebben een 
behoorlijke hoeveelheid goede spullen opgehaald.  

 
 
 
 

Muttathara organiseert regelmatig boeken- en 
speelgoedmarkten waarvan de gehele opbrengst naar een van 

de gesteunde projecten gaat. 
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Verslag van de Projectgroep  

Door de beperkte openingsuren vanwege de coronapandemie is de jaaromzet in de winkel 
helaas teruggelopen. Desondanks konden we mede vanwege de aanwezige opgebouwde 
reserves toch ingaan op een groot aantal aanvragen. 

Tot ons grote verdriet is onze secretaris de heer John Lubbers aan het coronavirus 
overleden. Het verlies is groot en volkomen onverwacht voor zijn vrouw en kinderen. John 
was een groot kenner op het terrein van de ontwikkelingslanden. Een inspirerend mens met 
een heldere kijk en inbreng bij de beoordeling van te behandelen aanvragen voor de 
Projectgroep. Het gemis is groot. 

In 2020 is de Projectgroep vanwege de eerdergenoemde omstandigheden slechts vier keer 
bij elkaar geweest. Tijdens digitaal en fysiek overleg zijn vele aanvragen voor steun 
beoordeeld, met als resultaat donaties aan 32 projecten voor een totaalbedrag van 
€ 185.049. Hierbij wordt met name gelet op de doelgroep vrouwen en kinderen. Daarnaast 
wordt beoordeeld of de projecten overdraagbaar zijn en dus zonder verdere steun kunnen 
blijven voortbestaan. 

Ook geldt nog steeds de voorwaarde dat bij microkredietprojecten een zogenaamd 
‘revolving fund’ in het projectvoorstel is opgenomen. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld 
een computertrainingscentrum of drinkwaterprojecten.  

De samenwerking met Eucanaid verloopt op goede basis en heeft geleid tot participatie in 
een aantal projecten. Eucanaid is een organisatie van ambtenaren die in Brussel voor de 
Europese Gemeenschap werken, en een percentage van hun inkomen afstaan ter 
ondersteuning van projecten in ontwikkelingslanden. 

Het criterium dat aanvragen moeten worden aangedragen door inwoners van Castricum, 
Akersloot of Limmen wordt bij uitzondering losgelaten als er een goed onderbouwd voorstel 
door een bewoner van elders wordt ingediend. 

In 2020 hebben wij afscheid genomen van Anita Koeman. Zij heeft samen met Hein van der 
Kolk een aanzet gegeven tot overschakeling naar een effectiever informatiesysteem voor het 
registreren en beheren van de grote hoeveelheid aanvragen. Hierdoor is er een efficiëntere 
toegankelijkheid voor de leden van de Projectgroep ontstaan met als nevenresultaat minder 
gebruik van papier. Anita heeft haar taken overgedragen aan Kees van Sante.  

Als opvolger voor Hilde Delvoye, die eind december 2019 aftredend was, is Antoinette Blok 
bereid gevonden haar taken over te nemen. Hilde heeft gedurende 8 jaar op adequate wijze 
de vele aanvragers schriftelijk antwoord gegeven of er wel of geen donatie werd toegekend, 
en zo ja, tegen welke voorwaarden. Naast deze beide personen is Jochem Grooff onze 
Projectgroep komen versterken. Het is jammer dat we ze niet hebben kunnen voorstellen op 
de vanwege corona vervallen medewerkersavond. 
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De samenstelling van de Projectgroep per 31 december 2020: 

Voorzitter Hein van der Kolk Benoemd:  2016 
Herkiesbaar:  2020 
Aftredend:  2024 

Penningmeester Hein Hilhorst Benoemd:  2014 
Herkiesbaar:  2018 
Aftredend:  2022 

Secretaris Frans van Meggelen Benoemd:  2017 
Herkiesbaar:  2021 
Aftredend:  2025 

Lid  Antoinette Blok Benoemd:  2020 
Herkiesbaar:  2024 
Aftredend:  2028 

Lid  Jochem Grooff Benoemd:  2020 
Herkiesbaar:  2024 
Aftredend:  2028 

Lid  Letti Lute Benoemd:  2016 
Herkiesbaar:  2020 
Aftredend:  2024 

Lid Kees van Sante Benoemd:  2020 
Herkiesbaar:  2024 
Aftredend:  2028 

 
In 2020 werden 32 projecten ondersteund, verdeeld over de volgende landen: 

India 17 € 108.064 
Ghana  1  € 5.500 
Suriname  1  € 1.528 
Zambia  1 € 5.500 
Kenia  2 € 12.200 
Oeganda  2 € 7.652 
Botswana  1 € 4.000 
Nepal  1 € 3.300 
Burkina Faso  1 € 7.000 
Diversen  1 € 1.000 
Ethiopië  2 € 10.005 
Tanzania  1 € 15.100 
Mali  1 € 5.000 
TOTAAL 32  € 185.049 
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Conform de criteria worden de donaties verstrekt ter bestrijding van armoede in 
ontwikkelingslanden, en met name aan projecten bedoeld voor vrouwen en kinderen. 
Drinkwater, scholing en medische voorzieningen zijn speerpunten van ons beleid geweest, 
waarbij de verdeling als volgt was: 

Drinkwater 35 %  € 64.084 
Scholing  21 %  € 39.015 
Medische voorzieningen  17 %  € 30.800 
Anders 27 % € 51.150 
TOTAAL 100% € 185.049  

Het is inmiddels traditie geworden om de opbrengst van de Boekenweken en de kerstweek 
aan lees- en onderwijsprojecten te doneren. Dit resulteerde in de mooie bedragen van 
€ 1452 voor het project Grannies2Grannies in Oeganda en € 2005 voor de MOV-groep van 
de Pancratiuskerk ten behoeve van onderwijsprojecten in Ethiopië.  

Organisaties die donaties ontvangen dienen na afloop van de projectduur een inhoudelijke 
en financiële verantwoording in te dienen. Deze voorwaarden zijn in de donatiebrief 
opgenomen. Beheer en bewaking vindt plaats door middel van ons nieuwe beheersysteem. 
Als niet aan de voorwaarden wordt voldaan, ontvangt de organisatie een herinnering. Mocht 
er dan nog geen verantwoording worden afgelegd, dan worden aan deze organisaties geen 
volgende donaties meer verstrekt. 

Enkele projecten in het kort  

Grannies2Grannies in Oeganda 
€ 6.200 voor het bouwen van huisjes voor oma’s en kleinkinderen. 

Stichting Stop Poverty in India 
€ 25.000 voor het installeren van drinkwaterbronnen. 

Kenya Albino Child Support Program in Kenia 
€ 5.000 voor de bouw van een bibliotheek. 

Foundation for African Medicine & Education,Tanzania 
€ 15.100 voor de aanschaf van apparatuur voor een 
geboortekliniek. Aart Leemhuis, voormalig huisarts te 
Castricum, is als vrijwilliger aan deze stichting 
verbonden.  

Stichting Hulp aan Nubra 
€ 1.000 voor het organiseren van medische kampen in 
afgelegen dorpen in het Himalayagebergte  
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Overzicht donaties 2020 

Ontvangende partij Aard van het project Land Bedrag € 

New Entity of Welfare Society Centrum voor herstel gereedschap India 6.000 

Rural Christian Leper's Welfare Society Constructie gezondheidscentrum India 7.500 

Society for Rural Health, Education & 
Development 

Constructie multi-purpose 
trainingscentrum 

India 7.500 

Stichting Anders Leren Afdak schuurcontainer Suriname  1.528 

Stichting Mariette’s Child Care Kindertehuis Hanukkah Ghana 5.000 

Stichting Raja Kleding schoolkinderen India 800 

Stichting Jacana Business Empowerment Bouw bedrijvencentrum Zambia 5.000 

People’s Organisation for Welfare & 
Education In Rural Areas 

Drinkwatervoorziening voor drie 
scholen 

India 5.600 

Sangrami Voluntary Organisation Drinkwaterproject India 6.665 

Kenya Albino Child Support Program Bouw bibliotheek Kenya 5.000 

Stichting Stop Poverty Drinkwaterbronnen India 25.000 

Grannies2Grannies Bouw huisjes voor oma’s en 
kleinkinderen 

Oeganda 6.200 

People’s Awareness & Literacy Aanschaf van tien computers voor 
trainingscentrum 

India 4.640 

Stichting Planet Hope NL Keuken- en restaurantinrichting voor 
school 

India 1.575 

Stichting Taaibosch Inkomensverwerving door middel 
van vijf groentetuinen 

Botswana 4.200 

Stichting Hulp aan Nubra Bijdrage medisch kamp India 1.000 

Aware Scholingsfaciliteiten Nepal 3.300 

Grannies2Grannies Huizenproject  Oeganda 1.452 

Rural Integrated Development Society Veilig drinkwater India 8.319 

Backward Community Development 
Society 

Installatie van vijf waterbronnen India 5.500 

Stichting Rondom Baba Ecodorp Here Bugu Mali 5.000 

Concord Trust Drinkwaterproject Polur Block India 5.000 

Rural Christian Lepers’ Welfare Society Jaarlijkse algehele donatie India 9.000 

Stichting WOL Project technisch beroepsonderwijs  Burkina 
Faso 

7.000 

Stichting Gered Gereedschap 
Kennemerland 

Aanschaf gereedschap Diverse 1.000 

MOV/De Goede Herder Onderwijsproject te Addis Abeba Ethiopië 2.005 

Nirman Trust (Eucanaid) Tweede termijn van project voor 
zoutpanarbeiders  

India 4.000 

Stichting Maak Ethiopië Gezonder Drinkwatervoorziening, bakkerij, 
gezondheidsvoorzieningen 

Ethiopië 8.000 

Stichting Mago Tandverzorging voor drieduizend 
kinderen 

Kenia 7.200 

Stichting Raja Onderwijs- en dagzorgcentrum India 5.000 

Snekithi Charitable Trust Geitenfokprogramma India 4.965 

Foundation for African Medicine & 
Education 

Apparatuur voor geboortekliniek Tanzania 15.100 

TOTAAL   185.049 
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Balans per 31-12-2020 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Een vrijwilligster verwerkt lapjes die door andere 
vrijwilligers tot dekentjes worden gebreid ten 
behoeve van het Wolliso-ziekenhuis in Ethiopië.   

2020 2019 2018

Vaste Activa

Bedrijfsgebouw 238.000 134.000 134.000

Bedrijfsauto 1 1 1

Inventaris 1 1 1

238.002 134.002 134.002

Vlottende Activa

Voorraden        p.m.       p.m.        p.m.

Ov.Vorderingen 0 0 0

Liquide Middelen

RABO Rek. Courant 45.883 103.137 46.397

RABO Spaarrek. 99.018 99.009 90.000

ING Zakelijke Rek. 786 733 698

ING Spaarrekening 80.070 80.046 80.000

A.S.N. Bank 150.000 150.093 150.000

Waarborgsommen 200 0 0

375.957 433.018 367.095

Totaal Activa 613.959 567.020 501.097

Passiva

Eigen Vermogen 544.097 455.963 445.680

Voorziening Projecten 0 46.000 0

Voorz. Gr. Onderhoud 61.200 51.000 40.800

Korte Schulden 8.662 14.057 14.617

Totaal Passiva 613.959 567.020 501.097
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Exploitatierekening 2020 

 

2020 2019 2018

Baten

Winkelomzet 169.306 320.356 341.436

Giften 1.747 1.792 1.537

Rente 73 147 482

Subsidie oud papier 2.193 3.631 3.826

Opbrengst veiling 0 115 113

Incidenteel 1.237 1.348 1.240

Opbrengst autoreclame 454 454 661

Bijzondere baten 0 34.400 931

175.010 362.243 350.226

Lasten

Gas, Water, Elektra 5.430 7.943 5.439

Telefoon, Fax, Internet 795 693 1.140

Zakelijke lasten 1.421 1.004 1.004

G.P. Groot       1.526 2.030 1.582

Verzekeringen 2.866 2.940 2.625

Dotatie groot onderhoud 10.200 10.200 10.200

Afschrijving Auto 0 0 1.087

India  reis 2019 0 2.538 1.640

Afschrijving Inventaris& Inr. 0 0 2.455

Onderhoud Gebouw 2.658 4.996 2.037

Schoonmaakkosten 4.208 4.883 3.931

Huishouding 3.845 8.362 7.721

Reiskosten en andere vergoedingen 2.738 3.576 2.925

Vrijwilligers 3.040 7.542 7.692

Autokosten 3.497 3.833 3.160

Advertentiekosten 578 716 1.401

Kantoorartikelen 82 547 347

Administratie/Jaarverslag 675 640 658

Bankkosten 1.835 3.077 3.200

Overige Algemene Kosten 5.019 2.158 3.022

Contributies 100 0 170

Dotatie projectvoorzieningen 0 46.000 0

Pinautomaatkosten 1.146 1.339 1.315

Overige Verk. Kosten Kassa's 168 230 110

51.827 115.247 64.861

Totale Baten 175.010 362.243 350.226

Totale  Lasten 51.827 115.247 64.861

Exploitatiesaldo voor Projectuitgaven 123.183 246.996 285.365

Projectuitgaven 185.049 236.713 407.792

Exploitatiesaldo na Projectuitgaven              -/- 61.866 + 10.283 -/- 122.427

Muttatie WOZ waardering pand                  + 104.000 0 + 7.000

Vrijval Voorziening Projecten                  + 46.000 0 0

Muttatie Eigen Vermogen (EV)                  + 88.134 + 10.283 -/- 115.427
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Toelichting op balans en exploitatierekening 2020 

Grondslagen voor de waardering en resultatenbepaling 

Waardering 

Om de balans een getrouwer beeld te laten geven van de financiële situatie van de Stichting 
Castricum helpt Muttathara, wordt vanaf het boekjaar 2015 het principe gevolgd dat de 
boekwaarde van het pand, inclusief eventuele verbouwingen, elk jaar moet aansluiten bij de 
meest recente WOZ-waarde.  

In plaats van af te schrijven op het gebouw en de verbouwing, wordt tevens vanaf 2015 
jaarlijks een vast bedrag gelijk aan EUR 10.200 (5% van de WOZ-waarde uit 2015) 
toegevoegd aan de “Voorziening Groot Onderhoud”. 

Eventuele mutaties in de WOZ-waarde worden voor de berekening van het eigen vermogen 
apart vermeld in de exploitatierekening (“Mutatie WOZ-waardering pand”). Het gebouw is 
aangeschaft in 1993 en is momenteel verzekerd voor de huidige herbouwwaarde van EUR 
540.000. 

De bedrijfsauto van de stichting (een Mercedes Sprinter met kenteken VG-527-B), gebruikt 
om winkelgoederen te halen en af te leveren, is in april 2014 aangeschaft voor EUR 17.400. 
De auto is van bouwjaar 2009 en is vanaf april 2014 in vier jaar in gelijke maandelijkse 
termijnen afgeschreven tot een waarde van EUR 1. De boekwaarde van alle 
inventarisgoederen is in de afgelopen jaren eveneens teruggebracht tot EUR 1. 

Kleinere inventarisuitgaven en onderhoudswerkzaamheden worden volgens een bestendige 
gedragslijn in het boekjaar volledig ten laste van de exploitatierekening gebracht.  

De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Toelichting op de balans 2020 

Bedrijfsgebouw 

Volgens de meest recente WOZ-beschikking (jaar 2020, waardepeildatum 1-1-2019) heeft 
het pand een waarde van EUR 238.000. Gelet op de enorme stijging ten opzichte van de 
waardering uit de twee jaren daarvoor is bezwaar aangetekend tegen deze beschikking. Eind 
2020 werd dit bezwaar afgewezen met als argumentatie dat de taxaties in de jaren daarvoor 
niet correct waren uitgevoerd (en daardoor te laag waren geweest). Beroep tegen deze 
afwijzing was mogelijk geweest, maar gelet op de daarvoor te maken kosten (o.a. 
griffierecht, in te schakelen eigen makelaar, etc.) en de onzekere uitkomst van dit beroep 
heeft het bestuur van Muttathara besloten om zich bij de afwijzing neer te leggen. 
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Diversen 

Onder “Waarborgsommen” is het bedrag opgenomen dat (als waarborg) betaald is aan MKB 
Brandstof, de organisatie die de tankpas uitgeeft die de stichting gebruikt voor de 
bedrijfsauto. 

De “Korte Schulden” bestaan uit (1) af te dragen BTW over het 4e kwartaal 2020 (EUR 7.616) 
en (2) Onroerende Zaak Belasting (EUR 1.046) waarvoor in 2020 uitstel werd verkregen i.v.m. 
het ingediende bezwaarschrift tegen de WOZ-beschikking (zie hierboven). Beide bedragen 
zijn in januari 2021 betaald. 

Het “Eigen Vermogen” van de stichting kan als volgt worden berekend. Per 31-12-2019 
bedroeg het Eigen Vermogen in totaal EUR 455.963. Per eind 2020 moet daarvan worden 
afgetrokken het negatieve exploitatiesaldo (na projectuitgaven) van EUR 61.866. De 
“Mutatie WOZ-waardering pand” van EUR 104.000 en de “Vrijval Voorziening Projecten” 
(voorziening gevormd in 2019) van EUR 46.000 moeten daar weer bij worden opgeteld, 
zodat de boekwaarde van het E.V per eind 2020 uitkomt op EUR 544.097. 

Er zijn geen langlopende schulden.  

Toelichting op de exploitatierekening 2020 

Ontvangsten en betalingen van geld worden geboekt op de datum van het bankafschrift. 

Baten 

De jaaromzet 2020 van EUR 169.306 is ten opzichte van 2019 met EUR 151.050 gedaald (een 
afname van 47,2%). De oorzaak hiervan is uiteraard de coronacrisis waardoor de winkel in 
2020 slechts 105 dagen open is geweest (ter vergelijking: 153 dagen in 2019). Als verdere 
factoren voor de terugval in omzet kunnen worden genoemd de beperking van het aantal 
openstellingsuren (4 in plaats 5 uur op dinsdagen en donderdagen) tijdens de dagen dat de 
winkel wel open was, en de beperkte toelating van klanten die gelijktijdig in de winkel 
aanwezig mochten zijn. Met name deze laatste twee factoren hebben ertoe geleid dat de 
gemiddelde winkeldagopbrengst in 2020 EUR 1.605 heeft bedragen tegen EUR 2.094 in 2019 
(een afname van 23,4%). 

Met uitzondering van de inkomstenposten “Bijzondere baten” (dit betreft twee éénmalige 
terugbetalingen aan Muttathara van eerder door ons verstrekte donaties) en “Subsidie oud 
papier” (door lagere marktprijzen voor gebruikt papier), zijn de overige baten in 2020 
ongeveer gelijk gebleven aan die in 2019. 

De teruggave energiebelasting is vermeld onder “Incidenteel”. 
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Lasten  

Er zijn bij de stichting geen werknemers in dienst. De bedrijfsvoering wordt door ongeveer 
90 vrijwilligers uitgevoerd. 

In 2019 is in de kosten voor “Gas Water en Elektra” een bedrag van EUR 1.048 meegenomen 
voor kosten voor gas en elektra die volgens de definitieve afrekening over het jaar 2018 
(ontvangen begin 2019) te weinig in rekening waren gebracht. Naast voornoemde sluiting 
van de winkel tijdens 2020 is dit de verklaring voor de lagere energiekosten in 2020. 

De verzekeringsdekking voor de bedrijfsauto is “WA Beperkt Casco”.  

Onder “Overige Algemene Kosten” zijn o.a. de (eenmalige) kosten van EUR 3.200 
verantwoord voor een softwarebureau dat geassisteerd heeft bij het opzetten van een 
nieuw projectadministratiesysteem voor de Projectgroep. 

De posten “Huishouden” en “Vrijwilligers” zijn in 2020 aanzienlijk lager dan in voorgaande 
jaren door het grotendeels wegvallen van de verstrekking van lunches op winkeldagen en 
door het niet doorgaan van het jaardiner voor de vrijwilligers. 

Ten opzichte van 2019 zijn de projectuitgaven in 2020 wederom op een lager niveau 
uitgekomen. Enige terughoudendheid was ingegeven door de lagere opbrengsten van de 
winkel als gevolg van de winkelsluitingen. 

Voor een verdere toelichting op de uitgaven aan donaties wordt verwezen naar het verslag 
van de Projectgroep over 2020 elders in dit jaarverslag. 
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Verklaring van de Kascontrolecommissie 
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