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Geacht bestuur van FAM!,
Hierbij brengen wijverslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot de stichting.

í

OPDRACHT

lngevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2O2O van de stichting opgesteld, waarin de balans met
tellingen van € 67.185 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 26.001, zijn
opgenomen

2

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting FAM! te Roermond is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst-en-verliesrekening over
2O20 met de daarbij horende toelichting. ln deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde

grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van
ons venrvacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming
met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze
deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft
voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting FAM!.
Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van
deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.
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Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid
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Wie zijn wij

FAM! is een provinciaal maatschappelijke organisatie die zich beweegt op de terreinen
leefbaarheid, actief burgerschap, diversiteit en empowerment, altijd gezien vanuit de positie
van vrouwen. Economische zelfstandigheid, gelijkheid en veiligheid zijn leidende thema's in
haar taakstelling. Economische zelfredzaamheid is essentieel want dat maakt
maatschappelijke participatie mogelijk en biedt keuzevrijheid. FAM! richt zich op het
vergroten en stimuleren van de maatschappelijke en arbeidsparticipatie en het tegengaan
van sociaaleconomische barrières. FAMI werkt vraaggericht en speelt in op actuele sociaalmaatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen.
Status jaarstukken 2020

Het ingediende werkplan en begroting 2O2O en jaarverslag en jaarrekening 2020 zijn
gebasee rd

o

p haa r Meerja ren beleidspla n 2OL7 -2020.

Coronavirus COVID-19
Het jaar 2020 komt in de geschiedenisboeken als het jaar van de pandemie COVID-19. Heel
de wereld stond op zijn kop. De pandemie heeft zijn impact op alles en iedereen gehad, zo
ook op FAM!. Financieel betekent dit dat een hoop fysieke activiteiten zijn omgezet naar
digitale, waardoor de kosten beduidend lager zijn uitgevallen. Dit is terug te zien in de
jaarrekening, die mede hierdoor met een positief resultaat is afgesloten.
nspirerende samenwerking
FAMI is ervan overtuigd dat samenwerking, partnerschap de basis vormt voor kwaliteit
verhogende en kosten reducerende interventies. FAM! heeft ook in2O2O ervaren dat door
de verbinding met diverse partijen expertise wordt gedeeld wat haar innovatiekracht heeft
versterkt; ook draagvlak en doelgroep zijn verbreed. Door de verbinding een essentiële plek
te geven in haar strategie heeft FAM ! ook in 2020 bijgedragen aan een dynamisch welvarend

E
G
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en sociaal Limburg.
Financiën en cofinanciering
Ter versterking van haar financiën om haar activiteiten te realiseren heeft FAM! in het
verslagjaar verschillende 'cofinancieringen' gehad. Deze kwamen veelal voort uit de
verschillende samenwerkingstrajecten, denk o.a. aan de inmiddels traditionele en
constructieve samenwerking met Stichting Meer Kleur en Kwaliteit.

Doordat vele personen en organisaties FAM! een warm hart toedragen, worden er voor
sprekers, locaties en andere vormen van ondersteuning, veelal geen kosten doorberekend.

Besturen en Toezichthouden
Aan het einde van 2020 bestond het bestuur uit de volgende personen:
Nicole
vanaf 04-1L-2020
Linda van
Penningmeester vanaf 04-11-2O2O
Marijke
Algemeen bestuurslid vanaf 1"7-09-2Ot4
Leon
Algemeen bestuurslid vanaf 05-11-20L5
Esther
Algemeen bestuurslid vanaf 15-03-2O2O

Ramaekers
Nieuwkerk
Sniekers
Lokkart
Houtappels

Voorzitter

De professionele ondersteuning

FAMI heeft een klein (1,74 ftel wendbaar bureau met een vaste bezettíng die voor
continuiteit van de dienstverlening zorgt.

FAM!

T

047533249r

Produktieweg 1
6045 JC Roermond

E

info@famnetwerk.nl

W www.famnetwerk.nl

I Twitter @FAMnetwerk
I tinkedln FAMlnetwerk
I Facebook FAM! netwerk I

Instagram famnetwerk

@

Personeelsbestand
Na een rumoerig jaar in 2019 is voor FAM! in 2020 de rust teruggekeerd, met de vaste
krachten Annick Teeuwen (directeur) en Heidy Amory (projectleider).

Vaststel I ing jaa rrekening 2O2O
FAM I sluit het verslagjaar 2O2O af met een positief resultaat van €26.001
Samengevat is het bestuur tevreden over de behaalde resultaten 2020 en koestert zij
de ambitie om ook de komende jaren vanuit een collectieve verantwoordelijkheidszin bij te
dragen aan de realisatie van de beleidsdoelen van de Provincie Limburg om te komen tot een
welvarend, sociaal en gezond Limburg.

Het bestuurvan FAMI

E
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BALANSPER3í DECEMBER2O2O

(na winstbestemming)
31 december202O

€

3't december 2019

€

€

€

ACTIVA
VASTEACTIVA
Materiële vaste activa

(1)

lnventaris

1.583

2.152

1.583

2.152

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

(2)

Handelsdebiteuren
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende
activa

Liquide middelen

Samenstell ingsverklaring afgegeven

3.737

7.681

49
1.353

(3)

11.552
9.083

15.289

56.519

44.076

65.602

59.365

67.185

61.517

31 december2020

€

€

31

december2llg

€

€

PASSIVA
RESERVES EN FONDSEN

(4)

Egalisatiereserve
Overige reserves
Bestemmingsfonds

2.889
5.160
18.145

34.050
18.145
52.195

KORTLOPENDE SCHULDEN

(5)

Schulden aan leveranciers en
handelskredieten
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overlopende passiva

4.421

12.362

3.333

1

7.236
14.990

67.185

Sa menstellingsverklaring afgegeven
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7. 699
5. 262

35.323

61.517
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EXPLOITATIEREKENING OVER 2O2O

2020

Saldo

Budget

2020

Saldo 2019

€

€

€

Baten

Baten van subsidies van overheden

(6)

219.626

397.398

213.980

Som van de geworven baten
Overige bedrijfsopbren gsten

(7)

219.626
2.6s0

397.398
6.000

213.980
18.241

222.276

403.398

232.221

(8)

33.636

122.444

48.428

(e)

132.317
570
29.752

237.309
570
43.075

163.401
570
52.071

162.639

280.954

216.042

Som der baten
Lasten

Projectkosten
Kosten van beheer en administratie
Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten

(10)

Resultaat

26.001

-32.249

26.001

-16.926
-15.323

26.OO1

-32.249

Resultaatbestemming
Egalisatiereserve
Overige reserves

Samenstellingsverklaring afgegeven
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten
FAM! wordt geÏnspireerd door een samenleving waarin vrouwen hun kwaliteiten optimaal inzetten. toespitst.
Een samenleving die dit erkent en haar beleid hierop toespitst. Dit schept een klimaat waarin elke persoon,

man en vrouq een optimale bijdrage levert aan onze samenleving.

Om deze samenleving mede vorm te geven stelt FAM! zich ten doel de economische, sociale,
maatschappelijke en politieke participatie van vrouwen te stimuleren opdat mannen en vrouwen een gelijke
positie in onze samenleving kunnen innemen.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting FAM! is feitelijk en statutair gevestigd op Produktieweg
handelsregister onder nummer 40177944.

1 te Roermond en is ingeschreven

bij het

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven,
die uitgegeven is door de Raad voor de jaarverslaggeving.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. lndien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaáts tógen de
verkrijgingsprijs. ln de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze ieferenties
wordt venrvezen naar de toelichting.

Vergelijking met voorgaand jaar
De vergelijkende cijfers over 2019 zijn door ons ontleend aan de jaarrekening 2019 zoals die is samengesteld
door Baat accountants & adviseurs. Omwille van de vergelijkbaaifreiO ziln dJvergelijkende cijfers van àOtg
door ons geherrubriceerd.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebru iksduur en bijzondere waardeverm inderi ngen.
Andere vaste bedrijfsmiddelen worden lineair afgeschreven op basis van de geschatte economische
levensduur van 5 jaar.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief
de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardéerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de
boekwaarde van de vordering.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste venverking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden

afgelost.

e

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen subsidies en overige inkomsten en de
hiermee verbonden kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde
waarderingsgrondslagen.

Projectkosten
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voonruaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan
dat aan de voonnraarden zalworden voldaan.

Afschrijvingen
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middelvan vaste percentages van de
aanschaffingswaarde, op basis van de venrvachte economische levensduur.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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TOELICHTING OP DE BALANS PER

3í

DECEMBER 2O2O

ACTIVA

VASTE ACTIVA

L Materiële vaste activa

lnventaris

€
Boekwaarde per 1 januari2020
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

2.851
-698

2.153
Mutaties
Afschrijvingen

-570

Boekwaarde per 31 december 2020
Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverm inderingen

2.851
-1.268

3í december 2020

1.583

Boekwaarde per

Af sc h r ijv i ng s pe rce ntag e s
%

lnventaris

20

VLOTTENDEACTIVA
2. Vorderingen

31-12-2020
€

31-12-2019

€

Handelsdebiteuren
Debiteuren

7.681

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Pensioenen

Samenstellingsverklaring afgegeven
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3.737
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31-12-2020
€

31-12-2019
€

Overlopende activa
Verzekeringen
Ziekengeld
Vooruitbetaalde huurpenningen
Vooruitbetaalde kosten

81s
463
545
75
1.353

545

56.378

43.985

141

91

56.519

44.076

3. Liquide middelen
ING Bank N.V.
Kas

De per 31 december 202O aanwezige liquide middelen staan de stichting ter vrije beschikking.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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PASSIVA

31-12-2020
€

31-12-2019

€

4. RESERVES EN FONDSEN
Egalisatiereserve
Overige reserves

34.050

2.889
5.160

Bestemmingsfonds

18.145

18.145

52.195

26.194

2020

2019

€

€

Egalisatiereserve
Stand per í januari
Dotatie overige reserves
Resultaatbestemming

2.889
-2.889

19.815
-16.926

Stand per 31 december

2.889

De egalisatiereserve is in het verleden gevormd op basis van beleidsregels van de Provincie Limburg met
betrekking tot reserves en voorzieningen. De egalisatiereserve wordt gevormd uit exploitatieoverschótten om
eventuele toekomstige tekorten op te vangen. De egalisatiereserve heeft daarmee kenmerken van een
bestemmingsreserve alsmede een vrij besteedbare reserve. Met ingang van boekjaar 2O1g zijn de
beleidsregels subsidies van de Provincie Limburg gewijzigd, waardoor de eisen voor het vormen van de
egalisatiereserve niet meer van toepassing zijn, derhalve is in 2020 de egalisatiereserve toegevoegd aan de
overige reserve.

Overige reserves
Stand per 1 januari
Resultaatbestem m ing boekjaar
Mutatie egalisatiereserve

5.160

20.483

26.001

-15.323

Stand per 31 december

34.050

2.889

31-12-2020
€

5.160

31-12-2019

€

Bestemmingsfonds
Bestemm ingsfonds "Reserve instandhouding"

18.145

18.145

Op 16 november 2010 heeft het bestuur van de stichting lnstandhouding Limburgse Vrouwenraad besloten de
stichting lnstandhouding Limburgse Vrouwenraad te liquideren en het eigen vermogen van de stichting over te
hevelen naar de stichting FAM!, waarbij het eigen vermogen van de Stichting lnstaÀdhouding Limburgée
Vrouwenraad geoormerkt dient te worden voor het doel waarvoor de legaten waaruit het vermogen iJ
opgebouwd bestemd is: de_ instandhouding van FAM!. ln 2011 is de liquidatie geformaliseerd, wáarbij het
overgedragen vermogen afgezonderd is in de reserve "instandhouding". De "Reserve lnstandhouding"
onderging in2020 geen mutatie.

Samenstellingsverklaring afgegeven
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5. KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2020
€

3',t-12-2019

€

Schulden aan leveranciers en handelskredieten
Crediteuren

4.421

12.362

3.333

17.625

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing
Premie PAWW

74

3.333

17.699

1.622
2.904

4.603

Overlopende passiva
Verlofuren
Accountantskosten
Rente- en bankkosten
Loopbaanbudget
Reis- en verblijfskosten

18

2.099
593

659

7.236

5.262

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Meerjarige financiële verplichtingen

Huur
Per I mei 2019 is een huurovereenkomst aangegaan voor kantoorruÍmten in het kantoorverzamelgebouw
gelegen aan de Produktieweg 1 te Roermond. De huurovereenkomst is aangegaan voor een periode van 2
jaar en loopt tot en met 30 april 2O21 . Per 1 december 2019 is extra kantoorruimte bijgehuurd voor een periode
van 2 jaar tot en met 30 november 2021. De verschuldigde huur bedraagtin 2021 circa € 12.744.

Samenstell ingsverklaring afgegeven
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING OVER

2O2O

2020

Saldo

Saldo 2019

€

€

206.673
12.953

203.316

219.626

213.980

6. Baten van subsidies van overheden
Reguliere exploitatiesubsidie Provincie Limburg
Projectsubsidie Provincie Lim burg

10.664

7. Overige bed rijfsopbrengsten
Bijdrage projectpartners
Deelnemersbijdragen

300

7.994

350

10.247

2.650

18.241

33.636

48.428

87.018

116.677

22.298
8.494

23.513

14.507

í 1.695

132.317

163.401

Bruto lonen
Mutatie verlofuren

96.939
-2.981

127.837
-153

Ontvangen ziekengelduitkeringen

93.958
-6.940

127.684
-11.007

87.018

116.677

18.B88

19.233

3.410

4.280

22.298

23.513

8. Projectkosten

Projecten FAM!
Directe projectkosten
9. Personeelskosten
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten

11

.516

Lonen en sa/an'ssen

Sociale lasten
Prem ies sociale verzekeringswetten
Prem ie ziekteverzuimverzekering

Pensioenlasten
Pensioenlasten
Ove

8.494

11

.516

rige personeelskoste n

Overige personeelskosten

Samenstell ingsverklaring afgegeven
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Afschrijvingen

2020

Saldo

€

Saldo 2019
€

Afschrijvinge n materiële vaste activa

lnventaris

570

570

570

570

10.192

9.757

118

2.022

10.310

12.159

í 0. Overige bedrijfskosten
HuisvestingskosÍen
Huur onroerende zaak
Schoonmaakkosten
Overige huisvestingskosten

380

Kantoorkosten
Kantoorbenodigdheden

9.238

10.484

Telefoon

825

1.992

Contributies en abonnementen
Kopieerkosten
Overige kantoorkosten

939

2.770

438
2.947

904

1.474

14.676

17.335

477
1.385

3.300

1.862

3.623

2.904

6.038
12.916

2.904

18.9s4

Be stu u r

e

n

org

ani

satie koste n

Representatiekosten
Bestuurs- en vergaderkosten

323

Algemene kosten
Accountantskosten
Advieskosten

Samenstellingsverklaring afgegeven
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6

OVERIGE TOELICHTING

Bestemming van het resultaat 2020
Het bestuur stelt voor om het exploitatieresultaat over 2020 ad € 26.001 toe te voegen aan de overige
reserves.

Personeelsleden
Gedurende het jaar 2020 waren 2 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband.

Onderteken ing bestuur voor akkoord

Roermond,29 juni2021

Stichting FAMI
Namens deze,

Namens deze,

L. van Nieuwkerk

J. Houtappels-Piepers

Penningmeester : akkoord

akkoord

Namens deze,

Namens deze,

L. Lokkart

N. Ramaekers

Akkoord

Akkoord

Handtekening:

Nicole Ramaekers (29 Jun 2021 18:46 GMT+2)

E-mail: nma.ramaekers@kpnmail.nl
Handtekening:

Linda Van Nieuwkerk (29 Jun 2021 21:47 GMT+2)

E-mail: ljmnieuwkerk@hotmail.com
Handtekening:

E. Houtappels (30 Jun 2021 14:09 GMT+2)

E-mail: e.houtappels@ziggo.nl
Handtekening:

L.G.Lokkart (30 Jun 2021 15:04 GMT+2)

E-mail: leon@consulsync.nl

Samenstell ingsverklaring afgegeven
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