










6 
 

Jaarrekening	2021	
 

1.	Balans	2021	
 

Activa (€) 
2021 16 oktober 2019 

tot en met 2020 

   
Vlottende activa   
Kortlopende vorderingen 0 329 

   
Liquide middelen   
ING Bank 2.394 1.786 
Kassaldo 0 114 
Totaal liquide middelen 2.394 1.899 

   
Totaal activa 2.394 2.228 

 
 
 

Passiva (€) 
2021 16 oktober 2019 

tot en met 2020 

   
Eigen vermogen   
Gecumuleerde resultaten 2.375 2.216 

   
Kortlopende schulden   
Nog te betalen bedragen 19 13 

   
Totaal passiva 2.394 2.228 
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2.	Staat	van	Baten	en	Lasten	2021	
 

Baten (€) 
2021 16 oktober 2019 

tot en met 2020 

   
Subsidie gemeente Amstelveen 0 5.096 
Baten ansichtkaartenactie 240 710 
Baten bakstenenactie 979 1.760 
Baten giften 308 1.350 
Totaal baten 1.527 8.915 

 
 

Lasten (€) 
2021 16 oktober 2019 

tot en met 2020 

   
Juridische kosten 0 212 
Kosten voorbereiding verbouwing Warnersbrug 0 0 
Kosten acties/ reclamekosten 1.159 6.206 
Representatiekosten 0 0 
Bankkosten 150 94 
Websitekosten 57 91 
Diverse  kosten 0 97 
Totaal lasten 1.367 6.700 

   
Totaal resultaat  160 2.216 
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3.	Grondslagen	
 
Grondslagen Balans 
 
Kortlopende vorderingen 
De kortlopende vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde in euro’s. 
 
Liquide middelen 
De waardering van de liquide middelen is op grond van het saldo op de ING-bank per 31-12-2021 en 
het aanwezige kassaldo in euro’s. 
 
Eigen vermogen 
Het eigen vermogen bestaat uit het opgebouwde resultaat over het boekjaar 2021 en over het 
verlengde boekjaar 2019 – 2020. De waardering is tegen nominale waarde na het toevoegen van het 
resultaat van het boekjaar 2021 aan het vermogen.  
 
Kortlopende schuld 
De kortlopende schuld wordt gewaardeerd tegen nominale waarde in euro’s. 
 
 
Grondslagen Staat van baten en lasten 
 
Algemeen 
Het resultaat wordt vastgesteld aan de hand van het baten- en lastenstelsel. De baten en lasten 
worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 
 
Baten en lasten 
Bij het opnemen van baten en lasten wordt rekening gehouden met bovengenoemde grondslagen. 
Alleen de baten en lasten worden opgenomen die betrekking hebben op het huidige verslagjaar. 
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4.	Toelichting	op	de	Balans	
	
Kortlopende vorderingen 
In 2021 zijn geen kortlopende vorderingen opgenomen 
	
	
Liquide middelen 
De saldi van de liquide middelen bestaan per 31-12-2021 uit: 
 

(€) 2021 16 oktober 2019 
tot en met 2020 

Kassaldo 0 114 
ING zakelijke rekening 2.394 1.786 
Totaal liquide middelen 2.394 1.899 

 
 
Kortlopende schulden 
Voor 2021 is € 19 als kortlopende schuld opgenomen inzake bankkosten. 

 
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
De Stichting Aemstellant heeft op 2 november 2020 een subsidie toegekend van € 500 voor de realisatie  
van de renovatie van de Warnersbrug. Hiervan zal € 250 worden overgemaakt na de start van deze realisatie 
en € 250 na beëindiging van deze activiteit en na inzending van een financiële (eind)verantwoording.  
Per email d.d. 25 november 2020 van de Stichting Aemstellant is toestemming gegeven deze subsidie te 
parkeren tot naar verwachting op zijn vroegst 2022 wanneer de realisatie van de renovatie van de 
Warnersbrug start.  
	

5.	Toelichting	van	Staat	van	baten	en	lasten	
	
Baten subsidie gemeente Amstelveen 
Voor	2021	was	er	geen	subsidie	beschikbaar	van	de	gemeente	Amstelveen	
	
Baten ansichtkaartenactie en bakstenenactie 
Deze baten hebben betrekking op twee projecten van de Stichting Warnersbrug. Bij de 
ansichtkaartenactie zijn in 2021 8 sets ansichtkaarten van 25 mooie locaties in de buurt van de 
Warnersbrug verkocht voor 30 euro ten opzichte van 23 sets in 2020. Inmiddels is de 
ansichtkaartenactie afgerond. 
Bij de bakstenenactie worden virtuele bakstenen van de Warnersbrug verkocht voor 10 euro  
per baksteen. Inmiddels zijn er in 2021 97 bakstenen verkocht ten opzichte van 176 bakstenen  
in 2019-2020.  
	
Bestuursvergoedingen Stichting Warnersbrug 
Conform artikel 3.5 van de statuten ontvangt het bestuur van de Stichting Warnersbrug geen 
vergoeding. Vergoed worden slechts de ten behoeve van de Stichting voorgeschoten kosten.  
 
Juridische kosten 
In 2021 zijn er geen juridische kosten gemaakt.  
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Kosten voorbereiding verbouwing Warnersbrug 
In dit verantwoordingsjaar zijn er nog geen kosten verantwoord ter voorbereiding van de verbouwing 
van de Warnersbrug. 
 
Kosten acties/ reclamekosten 
Onder deze kosten zijn de kosten van het drukken van een flyer, kosten voor de burendag en de 
jaarlijkse kosten voor het plaatsen van een reclamebord bij de Warnersbrug en de kosten voor het 
sturen van bedankkaartjes naar de donateurs opgenomen.  
 
Representatiekosten 
Over dit verantwoordingsjaar zijn geen representatiekosten verantwoord.  
 
Bankkosten 
Dit zijn de kosten die de ING-bank maandelijks bij de stichting Warnersbrug in rekening brengt.  
 
Websitekosten 
Onder de websitekosten zijn de jaarlijkse hostingkosten van de website verantwoord.  
 
Diverse kosten 
In 2021 zijn geen diverse kosten verantwoord.  
 
 
 


