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Jaarrekening 2021     Stichting Stinspark, van Voorst tot Verder 
Toelichting activiteiten 

In 2021 heeft Strootman Landschapsarchitecten samen met kunstenaar Paul de Kort het definitief ontwerp met kostenraming voor het park opgeleverd.  

De Stichting heeft samen met de Gemeente Zwolle vastgesteld dat het taakstellend budget €1.200.000,- is. De Stichting en de Gemeente hebben intensief 

samengewerkt om diverse fondsen en subsidiegevers te benaderen. Daarbij kreeg de Stichting advies van experts van de KNHM. Vanuit de Erfgoeddeal, de 

Provincie Overijssel, het Mondriaanfonds en het BPD-cultuurfonds is €570.000,- bijeengebracht op rekening van de Gemeente Zwolle. Door raadsbesluiten 

in 2020 en 2021 stelt de gemeente een substantieel bedrag beschikbaar. Zij verzorgt de projectleiding en de financiële verantwoording. Voor fase 1 zal de 

Stichting aanvullende fondsen proberen te werven, onder andere voor speeltoestellen. 

De Stichting heeft om fondsen en subsidies te werven de ANBI-status verkregen, een logo ontworpen, een mooie website met doneerknop gemaakt en een 

comité van aanbeveling samengesteld. 

Op 10 september is het plan feestelijk aan de wijk gepresenteerd, in samenwerking met de Gemeente Zwolle en ANNO, het museum in de maak over 

Zwolle. Daartoe is communicatiemateriaal ontworpen en gemaakt. 

Toelichting kasstroom 

In 2021 ontving de Stichting €2461,08. Het betrof een bijdrage voor de banners en panelen bij de feestelijke presentatie en voor de opstartkosten. 

De uitgaven in 2021 betroffen: 

• Laatste 10% VO+ Strootman: € 2.745,60 

• Website, logo, hosting: €1783,29 

• Drukkosten communicatiemateriaal: €2355,79 

• Aanpassen statuten tbv ANBI-status, UBO-registratie, aanmelden bij betaalplatform Mollie (doneerknop): €400,03 

• ING-rekening; deze kostte €122,17 

In de tabel 1 zijn alle inkomsten en uitgaven weergegeven.  

Totaal sluiten we 2021 af met een saldo van € 1.881,22, conform het rekeningoverzicht van ING. We startten 2021 met €6827,02. 
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Tabel 1 Kasstroom overzicht 

 

mutatiedatumfactuurnummervan omschrijving bedrag mutatiedatumfactuurnummer aan omschrijving bedrag

13-12-21 2021-01 Stichting Al lemaal  Zwol ledeclaratie factuur 6571 Inpaxt banner/panelen 730,54€           26-01-21 ING kosten betaalpakket 10,04€          

15-12-21 2021-02 Gemeente Zwol le factuur 6572 Inxpact banners2 730,54€           26-02-21 ING kosten betaalpakket 9,99€            

14-10-21 2021-03 Ikkedoen Bi jdrage opstartkosten Stichting 1.000,00€        10-03-21 notulen 22 feb 21 Lidl  VVV Bon VVV-bon tbv logo 30,00€          

26-03-21 ING kosten betaalpakket 9,99€            

13-04-21 202110615 Duret Trip Notarissen ANBI-proof maken statuten 400,00€        

15-04-21 30006640950060 Evidos ; tbv KvK ondertekenenUBO-regis tratie 0,01€            

21-04-21 G38 06 2021-028 Strootman LandschapsarchitectenLaatste 10% VO+ 2.745,60€     

26-04-21 ING kosten betaalpakket 10,08€          

28-04-21 6518 Inxpact ontwerp + jaar hosting webs ite 1.742,40€     

12-05-21 30006900273002 Evidos ; tbv KvK ondertekenenUBO-regis tratie 0,01€            

26-05-21 ING kosten betaalpakket 10,70€          

26-06-21 ING kosten betaalpakket 10,28€          

26-07-21 ING kosten betaalpakket 9,90€            

24-08-21 6568 Inxpact Bidbook, vormgeven, drukken 677,60€        

26-08-21 ING kosten betaalpakket 9,99€            

31-08-21 s20210107 Jobpoint Uitnodiging wi jk 10 sept 205,02€        

18-10-21 210906 Baffoon Beverwi jk Hosting 2022 Stichtingstinspark.nl 10,89€          

26-09-21 ING kosten betaalpakket 10,40€          

18-10-21 Wijkvereniging terubetalen lening factuur 6571 730,54€        

26-10-21 ING kosten betaalpakket 9,90€            

17-11-21 s20210115 Job point bi jdrukken A5 kaarten 12,09€          

26-11-21 ING kosten betaalpakket 10,70€          

22-12-21 Wijkvereniging terugbetalen lening facuur 6572 730,54€        

23-12-21 Mol l ie activeren account op Mol l ie.com 0,01€            

26-12-21 ING kosten betaalpakket 10,20€          

totaal 2.461,08€        totaal 7.406,88€     

inkomsten Uitgaven
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Toelichting balans 
Omdat de Stichting onvoldoende ‘handgeld’ heeft voor lopende kosten, heeft de Stichting geld geleend van de Wijkvereniging; eind 2019 bedroeg de schuld 

€ 2.255,14; in 2020 is nogmaals een lening van €3000,- verstrekt; daarmee komt de schuld aan de Wijkvereniging op €5225,14. 

Drie bestuursleden hebben hun onkosten nog niet vergoed gekregen; totaal bedraagt de nog te betalen onkosten aan bestuursleden €183,28. 

De Wijkvereniging heeft via de Rabo clubactie €1382,44 ontvangen voor speeltoestellen in het Stinspark. Zodra het park ingericht kan worden, wordt dat 

geld besteed. De balans staat in tabel 2 

Tabel 2 Balans 2021 

 

  

vaste activa -€           schulden aan Wi jkvereniging 5.225,14€         

vorderingen: Rabo-clubactie bi j Wi jkvereniging 1.382,44€  nog te betalen kosten (bestuurs leden) 183,28€            

bankrekening 1.881,22€  eigen vermogen -2.144,76€        

3.263,66€  3.263,66€         

Activa Passiva
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Vooruitblik 2022 
In 2022 hopen we via donaties en sponsoring een bijdrage te kunnen geven aan fase 1 van de realisatie van het Stinspark, met name aan speeltoestellen.  

En aan fase 2, een theehuis en opnieuw een buurtweide realiseren; en aan fase 3 entameren van culturele en educatieve activiteiten. 

Tabel 3 Begroting 2022 op basis van in januari 2022 ontvangen offertes 

  

 

Verantwoording 
Deze jaarrekening is opgesteld door de penningmeester, Anda Counotte; goedgekeurd door de bestuursleden van de Stichting Stinspark: 

Hiddo Wessels, voorzitter, Linda Bosselaar, secretaris en Koos Bakker, lid in de vergadering van 28 februari 2022 

De kascontrole is uitgevoerd door Bregje van de Lisdonk, penningmeester van de Wijkvereniging WVF op 14 maart 2022. 

Linda Bosselaar en Koos Bakker zijn tevens secretaris en bestuurslid van de Wijkvereniging WVF. 

Inkomsten Uitgaven bedrag ex btw % totaal

beginsaldo 1.881,22€      Inxpact: hosting etc 210,00€                 21 254,10€             

Rabo clubactie 2021 1.382,44€      Inxpact: aanpassen website 425,00€                 21 514,25€             

donaties hosting StichtingStinspark 35,09€               

sponsoring kosten ING 150,00€             

terugbetalen lening Wijkvereniging 5.255,14€         

uitbetalen declaraties bestuursleden 183,28€             

drukken DO tbv sponsoring 500,00€             

bijdrage aan realisatie Stinspark

eindsaldo -3.628,20€        

TOTAAL 3.263,66€      TOTAAL 3.263,66€         


