JAARREKENING 2021

van de

STICHTING
VRIENDEN VAN HET NJCM

Balans per 31 december 2021
(in euro's)

31 december 2021

31 december 2020

Vlottende Activa

Te vorderen rente
Overige vorderingen

-

ING Betaalrekening

20.962

ING Spaarrekening

0

Som der vlottende Activa

20.962

19.779

19.779

Kortlopende schulden
Rekening Courant Stichting NJCM Boekerij

Uitkomst activa min kortlopende schulden

20.962

19.779

19.779

18.827

Resultaat

1.183

952

Subtotaal

20.962

19.779

Eigen vermogen
Bestemmingsreserve
Mutatie bestemmingsreserve
Correctie voorgaande jaren

Staat van baten en lasten over 2021
(in euro's)
2021

2020

2.159

1.925

2.159

1.925

76

73

NJCM

900

900

Som der lasten

976

973

1.183

952

Donaties
Rente

Som der opbrengsten

Bank en overige kosten

Resultaat

Toelichting bij de balans en staat van baten en lasten
1. Algemeen
De Stichting heeft ten doel het financieel ondersteunen van de vereniging ‘Nederlands Juristen Comité voor de
Mensenrechten’ en het bekostigen van haar activiteiten. Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting
bestemde vermogen wordt gevormd door:
-

giften en donaties;

-

hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;

-

hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

2. Donaties
Het aantal donateurs is dit jaar licht gestegen. (2021: 29; 2020: 26 donateurs). De gezamenlijke donateurs hebben in
2021 € 2.159 gedoneerd (2020: € 1.925). Het bestuur is de donateurs zeer erkentelijk voor de financiële bijdrage die
de activiteiten van het NJCM helpen realiseren.
Ook het komende bestuursjaar hoopt het Stichtingsbestuur dat leden en niet-leden bereid zullen zijn om gelden te
doneren om de activiteiten van de Vereniging en Stichting te ondersteunen. In het komende jaar zullen leden en nietleden actief worden benaderd.

3. Bestedingen
Het aantal donateurs en de omvang van de donaties is de afgelopen jaren redelijk constant. De Stichting Vrienden
van het NJCM heeft de afgelopen jaren een gezonde financiële basis gecreëerd. De Stichting heeft voldoende
reserves om de komende jaren een jaarlijkse vaste bijdrage aan de vereniging NJCM te kunnen voldoen. Daarnaast is
er financiële ruimte voor het ondersteunen van bijzondere activiteiten van het NJCM. Het bestuur zal voorstellen
vanuit de vereniging welwillend beoordelen.
De Stichting Vrienden van het NJCM heeft dit jaar € 900 gedoneerd aan de Vereniging NJCM. Deze bijdrage
ondersteunt de activiteiten van de Vereniging. Als gevolg van de Corona pandemie zijn er het afgelopen bestuursjaar
geen activiteiten geweest waardoor geen aanvragen voor ondersteuning door de Stichting zijn ontvangen.

4. Bestuur
De volgende personen stellen zich kandidaat voor het bestuur 2021
Mr. O.P.G. Vos (voorzitter)
Mr. S. Minks (bestuurslid)
Mr. Th.J Blommesteijn RA (penningmeester)
D.Tj. Sikkema (secretaris)

