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1.

Balans

Balans per 31 december 2020
(na voorgestelde resultaatbestemming in EUR)

31 december 2020

31 december 2019

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

0
0
0

0
0
0

0
41.028
41.028

0
104
104

41.028

104

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

Totaal activa

31 december 2020

31 december 2019

41.028
0
41.028

104
0
0

0
0
0

0
0
0

41.028

104

PASSIVA

Eigen vermogen
Bestemmingsreserve
Vrij besteedbaar vermogen
Kortlopende schulden
Belastingen
Overige schulden

Totaal passiva

2.

Staat van baten en lasten 2020
2020

Baten
Bedrijfslasten
Financiële baten en lasten

41.040
116 -/0

Resultaat voor dotatie
bestemmingsreserve

40.924

Dotatie bestemmingsreserve

40.924 -/-

Resultaat na dotatie bestemmingsreserve

0

3.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

1. Algemene toelichting
1.1 Activiteiten
De Stichting Rollen voor Spieren (hierna: ‘de stichting’) is opgericht op 23 oktober 2019.
De stichting heeft als doel het verzamelen van gelden en het verlenen van (financiële) ondersteuning
bij onderzoek naar spierziekten, met name de spierziekte Friedreich Ataxie; en het verrichten van
alles wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot het doel behoort niet het doen
van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.”
De stichting beoogt niet het maken van winst en heeft de ANBI-status.
1.2 Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Rollen voor Spieren is gevestigd aan de Martin Lamkincour 3C, 6225 EM te Maastricht en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 76187446.
1.5 Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding
van de stichting 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.
2. Algemene grondslagen
2.1 Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 'Organisaties zonder winststreven'
van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 640).
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. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen.
Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. De jaarrekening is opgesteld uitgaande van
een continuïteitsveronderstelling.
3. Grondslagen voor waardering van activa en passiva
3.1 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. Voor de vaststelling of voor een
materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de
desbetreffende noot.
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.

3.2 Financiële vaste activa
Financiële vaste activa worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde.
3.3 Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in
mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
3.4 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.
3.5 Eigen vermogen
Het eigen vermogen van de stichting bestaat uit in het verleden en in huidig boekjaar opgebouwde
subsidies, schenkingen, erfstellingen, legaten en onbestemde resultaten.
3.6 Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is
meestal de nominale waarde.
4. Grondslagen voor bepaling van het resultaat
4.1 Algemeen
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.
4.2 Verantwoording baten
De baten betreffen de ontvangen bijdragen verkregen vanuit ontvangen schenkingen en donaties.
4.3 Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
4.4 Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening
houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de
rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen
leningen.

4. Organisatie
4.1 Contactgegevens
Stichting ROLLEN VOOR SPIEREN
Contactpersoon: Dhr. G.W.J. Wijntjens
Martin Lamkincour 3c
6225 EM Maastricht
info@rollenvoorspieren.nl
4.2 Bestuur
De stichting heeft een bestuur bestaande uit drie personen. Het bestuur is benoemd voor onbepaalde
tijd. De bestuurders ontvangen géén vergoeding voor hun werkzaamheden. Er bestaat wel een
mogelijkheid dat zij een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs, in de uitoefening van
hun functie, (artikel 3 lid 5 van haar statuten) hebben gemaakt.
De stichting is onafhankelijk van donateurs en begunstigden. Tevens hebben zij geen overwegende
zeggenschap binnen het bestuur van de stichting. Iedere bestuurder heeft één stem. Het bestuur van
de stichting kent in ieder geval de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester.

Samenstelling van het bestuur:
Voorzitter:

dhr. G.W.J. (Glenn) Wijntjens

Penningmeester:

dhr. G.M.Y. (Gilbert) Joskin

Secretaris:

mevr. A.A.R. (Anne) Hayen

4.3 Werknemers
De stichting heeft geen werknemers in dienst. Mocht er in de toekomst ondersteuning noodzakelijk
zijn dan zal dit op vrijwillige basis zijn.

