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1. VERSLAG



1.1 Samenstellingsverklaring

Stichting Vrijheid en Herstel 2021

Aan:

Stichting Vrijheid en Herstel

Omloop 42

9201 CC  Drachten

Geachte leden van het bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening

2021 van Stichting Vrijheid en Herstel te Drachten samengesteld op basis van de

door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de

volledigheid van die gegevens berust bij bestuur van de stichting. Het

is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de

jaarrekening te verstrekken.

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde

richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het

verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële

gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden hebben tot gevolg dat

deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de

jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een beoordelings-

verklaring kan worden ontleend.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening

samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde

grondslagen voor financiële verslaggeving.

Genemuiden, 12 mei 2022

W.E. van Dijk

Van Dijk Sociaal
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1.2 Resultaatvergelijking

Stichting Vrijheid en Herstel 2021

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling,

welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

2021 2020

€ % € %

Baten 9.783 100,0% 10.853          100,0%

− Opbrengsten 9.783 100,0% 10.853         100,0%

− Kostprijs verkopen - 0,0% - 0,0%

Brutomarge 9.783 100,0% 10.853         100,0%

Huisvestingskosten - 0,0% 516 4,8%

Verkoopkosten 309 3,2% 127 1,2%

Kantoorkosten 489 5,0% - 0,0%

Algemene kosten 6.664 68,1% 6.622 61,0%

− Overige bedrijfskosten 7.462 76,3% 7.265 66,9%

Bedrijfskosten 7.462 76,3% 7.265 66,9%

Bedrijfsresultaat 2.321 23,7% 3.588 33,1%

Rente- en overige financiële lasten - 0,0% -213 -2,0%

− Financiële baten en lasten - 0,0% -213 -2,0%

− Bijzondere baten en lasten - 0,0% - 0,0%

Resultaat voor belastingen 2.321 23,7% 3.375 31,1%

Resultaat na belastingen 2.321 23,7% 3.375 31,1%
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1.2 Resultaatvergelijking

Stichting Vrijheid en Herstel 2021

Het resultaat na belastingen 2021 is ten opzichte van 2020 gedaald met €1.054. De ontwikkeling van

het resultaat na belastingen 2021 ten opzichte van 2020 kan als volgt worden weergegeven.

Het resultaat na belastingen is gunstig beïnvloed door:

Huisvestingskosten 516 

Rente- en overige financiële lasten 213 

729 

Het resultaat na belastingen is ongunstig beïnvloed door:

Baten 1.070 

Verkoopkosten 182 

Kantoorkosten 489 

Algemene kosten 42 

1.783 

-1.054 

- 6 -



1.3 Financiële positie

Stichting Vrijheid en Herstel 2021

Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling,

welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

31 december 2021 31 december 2020

€ % € %

Op korte termijn beschikbaar:

Liquide middelen 10.778          8.457            

− Totaal vlottende activa 10.778         8.457           

− Af: kortlopende schulden -             -             

Werkkapitaal 10.778         8.457           

Vastgelegd op lange termijn:

-             -             

Gefinancierd met op lange termijn

beschikbare middelen 10.778         8.457           

Deze financiering vond plaats met:

Eigen vermogen 10.778          8.457            

Voorzieningen -             -             

Langlopende schulden -             -             

10.778         8.457           

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal ten opzichte van vorig jaar gestegen met €2.321.
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2. JAARREKENING



2.1 Balans

Stichting Vrijheid en Herstel 2021

31 december 2021 31 december 2020

€ € € €

− Vaste activa - - 

Liquide middelen 10.778          8.457 

− Vlottende activa 10.778         8.457 

Totaal activa 10.778         8.457 

Mutaties eigen vermogen 8.457 5.082 

Resultaat lopend boekjaar 2.321 3.375 

− Eigen vermogen 10.778         8.457 

− Voorzieningen - - 

− Langlopende schulden - - 

− Kortlopende schulden - - 

Totaal passiva 10.778         8.457 
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2.2 Winst- en verliesrekening

Stichting Vrijheid en Herstel 2021

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling,

welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

2021 2020

€ € € €

Baten 9.783            10.853          

− Opbrengsten 9.783           10.853         

− Kostprijs verkopen -             -             

Brutomarge 9.783           10.853         

Huisvestingskosten -             516              

Verkoopkosten 309              127              

Kantoorkosten 489              -             

Algemene kosten 6.664            6.622            

− Overige bedrijfskosten 7.462           7.265           

Bedrijfskosten 7.462           7.265           

Bedrijfsresultaat 2.321           3.588           

Rente- en overige financiële lasten -             -213              

− Financiële baten en lasten -             -213              

− Bijzondere baten en lasten -             -             

Resultaat voor belastingen 2.321           3.375           

Resultaat na belastingen 2.321           3.375           

- 10 -



2.3 Kasstroomoverzicht

Stichting Vrijheid en Herstel 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2021

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat 2.321            

Aanpassingen voor:

Afschrijving materiële vaste activa -             

Afschrijving immateriële vaste activa -             

Mutatie voorzieningen -             

-             

Veranderingen in werkkapitaal:

− Vlottende activa -             

− Kortlopende schulden -             

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 2.321            

-             

Kasstroom uit operationele activiteiten 2.321           

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen -             

Desinvesteringen -             

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -             

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Langlopende schulden -             

-             

Mutatie geldmiddelen 2.321           

Toelichting op de geldmiddelen:

Stand per 1 januari 8.457            

Mutatie geldmiddelen 2.321            

Stand per 31 december 10.778          
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3. TOELICHTING



3.1 Toelichting op de balans - activa

Stichting Vrijheid en Herstel 2021

31 december 2021 31 december 2020

€ € € €

Vaste activa -             -             

NL 65 RABO 0138 3432 92 10.778          8.457            

− Liquide middelen 10.778         8.457           

Vlottende activa 10.778         8.457           

TOTAAL ACTIVA 10.778         8.457           
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3.2 Toelichting op de balans - passiva

Stichting Vrijheid en Herstel 2021

31 december 2021 31 december 2020

€ € € €

Stichtingsvermogen 8.457 5.082 

− Mutaties eigen vermogen 8.457 5.082 

− Resultaat lopend boekjaar 2.321 3.375 

Eigen vermogen 10.778         8.457 

Voorzieningen - - 

Langlopende schulden - - 

Kortlopende schulden - - 

TOTAAL PASSIVA 10.778         8.457 
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3.3 Toelichting op de winst- en verliesrekening

Stichting Vrijheid en Herstel 2021

2021 2020

€ € € €

Giften 9.783            10.853          

− Baten 9.783           10.853         

Opbrengsten 9.783           10.853         

Kostprijs verkopen -             -             

Personeelslasten -             -             

Afschrijvingen -             -             

Betaalde huur 6.375            5.300            

Overige bedrijfskosten -             516              

− Huisvestingskosten 6.375           5.816           

Representatiekosten 309              127              

− Verkoopkosten 309              127              

Kantoorbenodigdheden 142              -             

Telefoon- Internetkosten 347              -             

− Kantoorkosten 489              -             

Websitekosten 289              -             

Materiaal- en ontwikkelingskosten -             1.322            

− Algemene kosten 289              1.322           

Overige bedrijfskosten 7.462           7.265           

Bedrijfskosten 7.462           7.265           

Bedrijfsresultaat 2.321           3.588           

Overige rentelasten -             -213              

− Rente- en overige financiële lasten -             -213              

Financiële baten en lasten -             -213              

Bijzondere baten en lasten -             -             

Resultaat voor belastingen 2.321           3.375           

Resultaat na belastingen 2.321           3.375           
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3.4 Toelichting algemeen

Stichting Vrijheid en Herstel 2021

Toelichting over het jaar 2021

De inkomsten zijn in 2021 gedaald a.g.v de coronapandemie en de RIVM-maatregelen. Door de coron-

amaatregelen zijn er minder herstellend schilderen - en onderwijsactiviteiten mogelijk geweest en hebben de 

groepsactiviteiten geen doorgang kunnen vinden.

De inkomsten vanuit de individuele begeleidingstrajecten zijn ook gedaald, doordat er minder trajecten 

konden plaatsvinden. De bijdragen van de vriendengroep zijn minder geworden en er is voor een redelijk

bedrag gestorneerd.

Ten gevolge van de gedaalde inkomsten hebben we geen teamuitgaven kunnen doen.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Huurverplichting:

Er is per 1 december 2017 een huurverplichting aangegaan van 5 jaar voor een bedrag van € 9000 per jaar.

Hiervoor gold een jaarlijkse huurstijging per 1 december op basis van het CPI-alle huishoudens 

afgegeven door het CBS (2015=100).  

In 2018, 2019 en 2020 en 2021 is de huur niet geïndexeerd. De huurverplichting verviel contractueel op 

d.d. 30 november 2022.

In 2020 is de huur opgeschort geweest voor 5 maanden omdat we geen gebruik konden maken van de 

ruimten door de opgelegde coronamaatregelen.

De huurverplichtingstermijn was hierdoor i.o.m. de verhuurder in 2020 verlengd met 5 maanden 

tot 30 april 2023.

In 2021 is er met de verhuurder overeengekomen dat vanaf juni tot en met december 2021 de huur 

verminderd zou worden van 750 naar 375 euro per maand. Hieraan is verder geen enkele verplichting 

verbonden geweest en betreft geen opschorting.

Het bedrag (€ 3750) van de opschorting van 2020 is in januari 2022 afgelost. Daardoor is de verplichting

van de toevoeging van maanden aan het contract aan de verhuurder vervallen.

Ten gevolge van de gedaalde inkomsten is de huur van het pand per 1 juli 2022 opgezegd.
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Het afgelopen seizoen heeft stichting Vrijheid en Herstel zich verder ontwikkeld in begeleiding 
en professionaliteit. De getuigenissen van deelnemers aan trajecten, groepen en cursussen zijn 
indrukwekkend. Een aantal daarvan vinden jullie op deze website. 
Daarnaast stond 2021 deels in het teken van de maatregelen rond covid-19. Afstand houden 
tijdens de individuele gesprekken was mogelijk. Deels hebben de gesprekken en 
teamontmoetingen digitaal plaatsgevonden. De groepsgesprekken en cursussen zijn helaas niet 
doorgegaan. 
Waar we door konden gaan, zijn we onder de indruk van wat de Heilige Geest in levens doet. 
Deelnemers groeiden persoonlijk en vonden vrijheid en hun identiteit. Telkens opnieuw ervaren 
we dat Hij nabij is in de mooie en verdrietige momenten. In deze nabijheid ligt een sleutel voor 
vrijheid en herstel. 
De focus lag op de individuele trajecten (enkele tientallen) en ontwikkeling van het team 
(ongeveer 6 avonden). Het bestuur heeft met het managementteam de kernwaarden, visie en 
missie omschreven. Deze zijn voor het nieuwe seizoen vertaald in concrete doelen en acties. Een 
voorbeeld van zo’n concrete actie is dat we deelnemers die klaar zijn met hun traject inmiddels 
vragen naar hun ervaringen én of ze ‘vriend van Vrijheid en Herstel’ willen worden. 
Als team zijn we doorgegaan met toerusting en intervisie in maandelijkse bijeenkomsten. We 
zijn blij dat we het team ook mochten uitbreiden met nieuwe counselors en cursusleiders. Op 
die manier kunnen we de bediening van Vrijheid en Herstel vergroten. 
Deelnemers groeiden persoonlijk en vonden vrijheid en hun identiteit.  We zijn onder de indruk 
van wat de Heilige Geest in levens doet. Telkens opnieuw ervaren we dat Hij nabij is in de mooie 
en verdrietige momenten. In deze nabijheid ligt een sleutel voor vrijheid en herstel.
De focus lag op de individuele trajecten (enkele tientallen), vrouwengroepen (3 groepen) én de 
cursussen (2 van 6 avonden). Het bestuur heeft met het managementteam de kernwaarden, 
visie en missie omschreven. Deze zijn voor het nieuwe seizoen vertaald in concrete doelen en 
acties. Een voorbeeld van zo’n concrete actie is dat we deelnemers die klaar zijn met hun traject 
inmiddels vragen naar hun ervaringen én of ze ‘vriend van Vrijheid en Herstel’ willen worden.
Als team zijn we gestart met toerusting en intervisie in maandelijkse bijeenkomsten. We zijn blij 
dat we het team ook mochten uitbreiden met nieuwe counselors en cursusleiders. Op die 
manier kunnen we de bediening van Vrijheid en Herstel vergroten. 

Het bestuur
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