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BESTUURSVERSLAG



Bestuursverslag over 2021  
 

Stichting Het Boelhuys (hierna: de stichting) is opgericht met als doel via de verkoop van 

tweedehands goederen fondsen te werven voor organisaties die zich in Den Helder en 

omstreken inzetten voor de hulpverlening van mensen die geholpen zijn met kortdurende 

ondersteuning. Met één van deze stichtingen, Stichting Present Den Helder, is nauw contact 

en zijn financiële afspraken gemaakt.  

 

In dit verslag geeft het bestuur van stichting weer waaraan in het jaar 2021 gewerkt is en hoe 

daaraan gewerkt is. 

 

Informatie over doelstelling, missie en visie 

De doelstelling van de stichting is: 

- het financieel ondersteunen van organisaties die, bij voorkeur, groepen vrijwilligers  

begeleiden en inzetten om projectgewijs, voor mensen die de gezondheid, het geld 

en/of een maatschappelijk netwerk missen en onder begeleiding staan van andere 

maatschappelijke organisaties, grotere werkzaamheden in hun leefomgeving uit te 

voeren; 

- het creëren van stageplaatsen voor het praktijkonderwijs en andere vormen van 

voortgezet onderwijs alsmede het aanbieden van re-integratieplaatsen en alles wat 

daarmee verband houdt in de ruimste zin van het woord.  

 

De drijfveer met betrekking tot deze doelstelling is mensen te motiveren om, in navolging van 

Jezus Christus en zijn oproep om te delen en de naaste te dienen, goederen, tijd, middelen 

en/of geld beschikbaar te stellen. 

 

De activiteiten van de stichting bestonden in 2021 uit het uitoefenen van twee 

kringloopwinkels, teneinde financiële middelen te verzamelen om haar doelstelling te bereiken. 

Zoals in de inleiding is benoemd, is de organisatie die door de stichting primair financieel wordt 

ondersteund Stichting Present Den Helder.  

 

Informatie over belangrijkste risico’s en onzekerheden 

De stichting is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en heeft zelf geen personeel in dienst. 

Vanwege het grote beroep wat gedaan moet worden op vrijwilligers is de organisatie 

kwetsbaar. Voor de uitvoering van coördinerend werk wordt een beroep gedaan op de 

betaalde krachten van de stichting Present Den Helder. 

 

De opbrengsten van de verkoop van goederen is niet dusdanig dat de stichting gemakkelijk 

een marktconforme huur kan opbrengen. Met name onze locatie in de binnenstad, waar we 

erg blij mee zijn, kunnen we dankzij de goodwill van de verhuurder gebruiken, maar het 

huurcontract kunnen we slechts voor korte huurperioden afsluiten. Over de aanvoer van 

goederen voor de verkoop hoeven we ons geen zorgen te maken. Er is nog voldoende 

voorraad en de toestroom van nieuwe goederen is constant. 
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Informatie over doelrealisatie 

Met onze activiteiten willen we bereiken dat organisaties in Den Helder voorzien worden van 

financiële middelen om hun activiteiten ten behoeve van mensen die ondersteuning of 

bemoediging nodig hebben te doen. Met het bestuur van Stichting Present Den Helder is de 

afspraak gemaakt om de personeelskosten door te belasten. Dit is gerealiseerd. 

 

Om tot dit resultaat te komen is de inzet van vele vrijwilligers nodig geweest. Het grootste deel 

van de opbrengst komt uit verkoop van goederen in de beide winkels. Ook worden waardevolle 

goederen verkocht via een online veiling (Catawiki) en Boekwinkeltjes.nl. 

 

Informatie over het bestuur 

In 2021 bestond het bestuur uit: 

- Leendert van Dam, voorzitter 

- Henk Vos, secretaris 

- Sander Schenk, penningmeester 

 

Conform ons beloningsbeleid ontvangt geen van de bestuursleden een vergoeding voor zijn 

werkzaamheden, alleen daadwerkelijk gemaakte kosten worden vergoed. 

 

De dagelijkse leiding was in handen van: 

- Herman Dubbeldam, algemeen coördinator Stichting Present Den Helder 

- Anneke Bais, coördinator Stichting Present Den Helder 

 

Dhr. Dubbeldam is bij de bestuursvergaderingen aanwezig. 

 

Communicatie met belanghebbenden 

Met de vrijwilligers vindt op regelmatige basis werkoverleg plaats. Met het bestuur van 

Stichting Present Den Helder is er twee keer per jaar een gezamenlijke vergadering om af te 

stemmen over onder andere de inzet van de werknemers van Stichting Present Den Helder. 

 

Toekomstplannen 

Op bestuurlijk niveau zal in 2022 het één en ander veranderen. Henk Vos zal aftreden als 

secretaris en Leendert van Dam zal die functie van hem per 1 april overnemen. Per 1 april 2022 

is dus de post van voorzitter van het bestuur vacant. 

 

Er wordt gewerkt aan de opzet van dagbesteding aan te bieden in het kader van 

werkzaamheden binnen Het Boelhuys. 

 

In het voorjaar van 2022 zal Het Boelhuys (en daarmee ook de kantoorruimte van Stichting 

Present Den Helder) aan de Bijlweg verhuizen naar een andere ruimte in hetzelfde 

bedrijvenpand. Daarover zijn in de loop van 2021 voorbereidende gesprekken gevoerd. 

 

Ten slotte 

Ook het jaar 2021 was voor een groot deel getekend door de coronapandemie en de 

maatregelen in dat kader. Dat heeft veel van onze vrijwilligers gevraagd. We zijn daarom 

dankbaar dat we desondanks onze doelstelling hebben weten te realiseren. We weten ons 

gezegend en zijn onze vrijwilligers dankbaar voor hun niet aflatende inzet. 
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1. BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA € € € € 

Materiële vaste activa (1)

Huurdersinvesteringen 4.734           7.212           

Vervoermiddelen 3.469           6.073           

8.203           13.285         

Vlottende activa (2)

Overige vorderingen en overlopende activa 15.406         11.868         

Liquide middelen 62.350         61.516         

77.756         73.384         

85.959         86.670         

PASSIVA € € € € 

Eigen vermogen (3)

Continuïteitsreserve 11.459         2.887           

11.459         2.887           

Kortlopende schulden (4)

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 16.743         14.360         

Belastingen 4.386           4.222           

Overige schulden en overlopende passiva 53.372         65.201         

74.500         83.783         

85.959         86.670         

31 december 2021 31 december 2020

31 december 2021 31 december 2020
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2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie Begroting Realisatie

2021 2021 2020

€ € € 

Baten

Baten als tegenprestatie voor de levering van 

producten en/of diensten (5) 131.893           104.273           121.921           

Overige baten (6) 5.470               3.125               -                  

Som der baten 137.363           107.398           121.921           

Lasten

Kosten van beheer en administratie

Afschrijvingen (7) 5.082               5.082               5.415               

Overige personeelskosten (8) 35.852             41.534             37.935             

Huisvestingskosten (9) 66.551             74.497             66.443             

Kantoorkosten (10) 3.775               3.339               3.303               

Vervoerskosten (11) 13.493             7.976               8.525               

Verkoopkosten (12) 1.114               607                  632                  

Algemene kosten (13) 2.924               1.940               4.370               

128.791           134.975           126.622           

Saldo voor financiële baten en lasten 8.572              -27.577           -4.701             

Saldo financiële baten en lasten -                  -                  -                  

Saldo 8.572              -27.577           -4.701             

Resultaatbestemming

Continuïteitsreserve 8.572               -27.577            -4.701              

Bestemmingsreserves -                  -                  -                  

Bestemmingsfondsen -                  -                  -                  

8.572              -27.577           -4.701             
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3. GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGLEGGING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijving handelsregister

Stichting Het Boelhuys is feitelijk gevestigd op Bijlweg 65, 1784 MC te Den Helder, is statutair gevestigd

te Den Helder en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 57188262.

Belangrijkste activiteiten van de stichting

De activiteiten van Stichting Het Boelhuys bestaan voornamelijk uit het exploiteren van kringloopwinkels,

door inname en verkoop van huisraad, kleding en sierraden. Doelstelling is het financieel ondersteunen van

organisaties die maatschappelijke doelstellingen nastreven. Met betrekking tot deze doelstelling is de drijfveer

mensen te motiveren om, - in navolging van Jezus Christus en zijn oproep om te delen en de naaste te dienen

- goederen , tijd, middelen en/of geld beschikbaar te stellen. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met ‘Richtlijn voor Jaarverslaggeving RJk C1 Kleine 

Organisaties-zonder-winststreven’ van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Continuïteitsveronderstelling

De vennootschap heeft ook in het boekjaar 2022 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Als gevolg

van de verplichte winkelsluiting wordt de stichting geconfronteerd met een forse omzetdaling bij gelijkblijvende 

kosten. Echter, door een flinke financiële buffer, kostenbesparingen en steunmaatregelen van de overheid 

verwacht de stichting dat zij haar activiteiten kan blijven voortzetten.

Grondslagen voor de balanswaardering

Algemeen

Alle posten in de balans worden, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. De activa 

worden aangehouden voor de bedrijfsvoering tenzij anders in de toelichting is aangegeven.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 

gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage 

van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het 

moment van ingebruikneming.
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Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en kasgelden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen 

nominale waarde.

Vermogen

Het vermogen vam de stichting wordt gehouden voor de doelstelling waartoe ze in het leven is geroepen. 

Het bestuur kan besluiten een bestedingsbeperking in het vermogen aan te brengen. Dit afgezonderde deel

van het vermogenwordt aangeduid als bestemmingsreserve. Indien een bestedingsbeperking door derden is 

opgelegd wordt dit aangeduid als bestemmingsfonds.

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.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten van het verslagjaar met 

inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten worden verantwoord in het jaar 

waarvoor zij bestemd zijn. Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking 

genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Afschrijvingen

Materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik

afgeschreven over de geschatte economische levensduur/verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.
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4. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

1. MATERIËLE VASTE ACTIVA 31-12-2021 31-12-2020

Huurdersinvesteringen

Boekwaarde per 1 januari 7.212               9.690               

Bij: investeringen -                  -                  

Af: afschrijvingen -2.478              -2.478              

Boekwaarde per 31 december 4.734               7.212               

Totaal aanschafwaarden 12.892             12.892             

Cumulatieve afschrijvingen -8.158              -5.680              

Boekwaarde per 31 december 4.734               7.212               

Vervoermiddelen

Boekwaarde per 1 januari 6.073               9.010               

Bij: investeringen -                  -                  

Af: afschrijvingen -2.604              -2.937              

Boekwaarde per 31 december 3.469               6.073               

Totaal aanschafwaarden 20.300             20.300             

Cumulatieve afschrijvingen -16.831            -14.227            

Boekwaarde per 31 december 3.469               6.073               

2. VLOTTENDE ACTIVA 31-12-2020 31-12-2020

Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 12.082             11.868             

Teruggaaf energiebelasting 1.323               -                  

Nog te factureren omzet 2.001               -                  

15.406             11.868             

Liquide middelen

Rabobank, rekening courant 45.339             42.730             

Rabo, spaarrekening 14.082             14.082             

MyPOS 927                  3.894               

Kas 200                  200                  

Kluis 1.802               610                  

62.350             61.516             
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PASSIVA

3. EIGEN VERMOGEN 31-12-2021 31-12-2020

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari 2.887               7.588               

Resultaatbestemming boekjaar 8.572               -4.701              

Stand per 31 december 11.459             2.887               

4. KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 16.743             14.360             

16.743             14.360             

Belastingen

Omzetbelasting 4.386               4.222               

4.386               4.222               

Schuld Stichting Present Den Helder

Saldo per 1 januari 65.201             41.767             

Bij: doorbelaste kosten 33.171             33.434             

Af: aflossingen boekjaar -45.000            -10.000            

Saldo per 31 december 53.372             65.201             

Overige schulden en overlopende passiva
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5. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie Realisatie

2021 2020

BATEN

5. Baten als tegenprestatie voor de levering 

van producten en/of diensten

Omzet btw hoog 130.250           117.899           

Omzet btw laag 1.642               4.022               

131.893           121.921           

6. Overige baten

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) 5.470               -                  

5.470               -                  

LASTEN

7. Afschrijvingen

Huurdersinvesteringen 2.478               2.478               

Vervoermiddelen 2.604               2.937               

5.082               5.415               

8. Overige personeelskosten

Inhuur personeel Stichting Present  Den Helder 33.171             33.434             

Cadeaubonnen en bloemen vrijwilligers 1.511               3.544               

Kantinekosten 1.171               957                  

35.852             37.935             

9. Huisvestingskosten

Huur winkelpanden 51.650             48.960             

Onderhoud 1.481               5.533               

Kleine aanschaffingen 1.780               1.208               

Zakelijke lasten 2.180               2.224               

Gas, water, licht 9.381               8.805               

Schoonmaakkosten 80                    407                  

Bewakingskosten -                  459                  

Container/stortingskosten -                  55                    

66.551             67.651             
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10. Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 534                  448                  

Communicatiekosten 1.554               1.601               

Porti 1.268               834                  

Contributies 420                  420                  

3.775               3.303               

11. Vervoerskosten

Brandstof 2.100               1.687               

Verzekering 3.341               3.649               

Wegenbelasting 1.579               1.476               

Onderhoud 6.221               1.188               

Pontveer - en tol gelden -                  318                  

Verkeersboetes 252                  207                  

13.493             8.525               

12. Verkoopkosten

Verpakkingsmateriaal -                  39                    

Reclame -en advertentiekosten 1.014               350                  

Etalagekosten -                  11                    

Overige verkoopkosten 99                    232                  

1.114               632                  

13. Algemene kosten

Verzekeringen 587                  641                  

Kosten software & website 454                  272                  

Bankkosten 1.719               1.399               

Overige algemene kosten 163                  849                  

2.924               3.162               
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6. OVERIGE TOELICHTING

Ondertekening bestuur voor akkoord

Den Helder, 25 juni 2022

w.g.

L. van Dam, Voorzitter

w.g.

H. Vos, Secretaris

w.g.

S. Schenk, Penningmeester
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