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Geachte heer Hooreman,

1.1  Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Taai te Rotterdam is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen

informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten

over 2021 met de daarbij horende toelichting. In 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".

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. 

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.

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en

presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare

grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van

administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2021 van uw

stichting.

De balans per 31 december 2021, de staat van baten en lasten over 2021 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2021 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een

oordeel te geven of een conclusie te trekken met  betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het

beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Taai.
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Hoogachtend,

Calculations

A. van Zwienen RA

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen

wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij

gaarne bereid.
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Stichting TAAI bestaat ruim twee jaar en heeft naar aanleiding van alle activiteiten in 2021 
het jaarverslag opgesteld. Het jaarverslag 2021 geeft in cijfers weer hoe de bedrijfsvoering 
en positionering van Stichting TAAI eruit ziet. Als aanvulling heeft het Bestuur het Bestuurs-
verslag opgesteld. Alles met de organisatiedoelstellingen en de strategie om de doelstellin-
gen te behalen als uitgangspunt. De duidelijke missie en visie van onze Stichting komt tot 
uiting in zowel het Bestuursverslag als het Jaarverslag. 

Onze Missie: 

Stichting TAAI staat voor het bevorderen en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek 
naar betere behandeling en uiteindelijke genezing van Cystic Fibrosis (CF, Taaislijmziekte). 

Onze kernactiviteit om de missie te laten slagen is het werven van donateurs - zowel za-
kelijk als particulier - en acties initiëren, waarbij geld bijeen wordt gebracht voor dit doel.          
Stichting TAAI is een 100% vrijwilligersorganisatie die zich voornamelijk positioneert als 
fondsenwerver. 

Onze Visie:

De visie van Stichting TAAI is dat je je met hart en ziel inzet om de Missie te laten slagen. In 
de basis richt de Stichting zich op het werven van donateurs en acties, waarbij geld wordt 
ingezameld. Met het verworven geld wordt wetenschappelijk onderzoek ondersteund. Dit 
onderzoek moet erop gericht zijn de kwaliteit van leven van mensen met CF te verbeteren 
en de levensduur van de CF-patiënten aanzienlijk te verlengen. Het uiteindelijke doel is de 
volledige genezing van de ziekte CF. Daarnaast zal de stichting bijdragen aan het facilite-
ren (op de Europese markt) van recent ontwikkelde medicijnen. 

Stichting TAAI blijft in gesprek met andere organisaties die zich inzetten voor een beter en 
langer leven met CF. Samen bereik je altijd meer dan alleen. En een gezamenlijk doel is het 
beste uitgangspunt die je kunt hebben. 

Inleiding



Stichting TAAI heeft een duidelijke organisatiestructuur. De werkwijze is gebaseerd op open-
heid en integriteit. 

De organisatie bestaat uit:
* Bestuur
* Medische Adviesraad
* Adviseurs
* Ambassadeurs

BESTUUR
Samenstelling van het Bestuur van Stichting TAAI:
Voorzitter     - René Pronk
Secretaris/PR    - Linsey Ruisch-Ravestijn
Penningmeester    - Rob Meijer
Algemeen     - Michael Hooreman
Algemeen & Medische Adviesraad - Daphne Patijn Kanner

Het Bestuur heeft tot taak het neerzetten van de jaarlijkse strategie voor de donateurwer-
vende acties en de geldbesteding. Hierbij wordt het Bestuur begeleid door een aantal ad-
viseurs op gebied van Marketing & Communicatie. De geldbesteding wordt begeleid door 
onder andere wetenschappers op het gebied van CF. 

Ieder besluit van het Bestuur wordt vastgelegd in notulen. 

MEDISCHE ADVIESRAAD
Dr. L.S.J. Kamphuis  - Longarts Erasmus MC
Dr. H.A.W.M. Tiddens - Kinderlongarts Erasmus MC
Dr. M.W.H. Pijnenburg - Kinderlongarts Erasmus MC
Dr. M. Bakker  - Longarts Erasmus MC
Dr. M. M. van der Eerden - Longarts Erasmus MC
E. van der Wiel  -  Research Coordinator CF Centrum Sophia
N.E. Kok   - Kinderverpleegkundig Consulent Cystic Fibrosis Erasmus MC

ADVISEURS
Rick Ruisch
Arianne Pronk - Rook

AMBASSADEURS
In het jaar 2021 waren er 20 ambassadeurs aangesloten bij Stichting TAAI die zich belange-
loos inzetten. 

Over Stichting TAAI



Vanuit persoonlijke ervaringen met leven met CF werd de motivatie gevoed om fundamen-
teel iets bij te dragen naar het vinden van een medicijn dat zorgt voor genezing van Cystic 
Fibrosis. De gemiddelde levensverwachting van iemand met CF is op dit moment gestegen 
naar 50 jaar. Er zijn ongeveer 1.600 mensen met CF in Nederland en slechts 109 mensen 
boven de 50 jaar. Dit zijn onacceptabele getallen. Meer onderzoek is noodzakelijk. In zowel 
binnen-als buitenland wordt veel wetenschappelijk onderzoek verricht maar geld blijft een 
grote speler als het gaat om het al dan niet slagen hiervan. Stichting TAAI zet zich met hart 
en ziel in om wetenschappelijk onderzoek dat gericht is op genezing van CF te realiseren.

Onze kernactiviteit om de missie te laten slagen is het werven van donateurs - zowel zakelijk 
als particulier - en acties initiëren, waarbij geld bijeen wordt gebracht voor dit doel. Bij de 
oprichting van de Stichting is de lancering van Stichting TAAI als eerste actie aangemerkt. 

Stichting TAAI is een 100% vrijwilligersorganisatie die zich voornamelijk positioneert als fond-
senwerver. De vier belangrijkste pijlers zijn:

1. Ambassadeurs en vrijwilligers die zich op welke manier dan ook inzetten om 
 donateurs te werven of acties te initieren, waardoor een grote financiële bijdrage     
 geleverd kan worden aan wetenschappelijk onderzoek. 

2. Donateurs, zowel particulier als zakelijk die geldelijk dan wel in natura sponsor zijn  
 van een actie.

3. Artsen en wetenschappers, die onderzoek doen om Cystic Fibrosis uiteindelijk te  
 genezen.

4. CF Patiënten en de gemeenschap die al zo lang wachten op genezing.

Doelstelling



ANBI & CBF Keurmerk

Stichting TAAI heeft de ANBI status, wat inhoudt dat de Stichting ‘het algemeen nut beoogt’ 
en aan de voorwaarden voldoet middels gegevensverstrekking, statuten en een jaarverslag. 
De Stichting heeft in 2021 het CBF keurmerk gehaald.

Ambassadeurs

In het afgelopen jaar hebben zich inmiddels 22 betrokken en gemotiveerde ambassadeurs 
bij stichting TAAI aangesloten. Zij zetten zich belangeloos in om o.a. wervende acties te   
ontwikkelen, ondersteunen en het bereik van TAAI te vergroten.

Anti-Strijkstok beleid

De Stichting staat er garant voor dat de opbrengst van de door de deelnemers bijeenge-
brachte gelden volledig toekomen aan het doel van de stichting, niemand ontvangt hier een 
vergoeding voor. De Stichting streeft ernaar dat alle verworven gelden zoveel mogelijk één 
op één naar onderzoek gaan. Alle zaken die noodzakelijk zijn voor het organiseren van een 
donateur- wervende actie, worden zoveel mogelijk kosteloos te beschikking gesteld of door 
derden gefinancierd. Indien er toch kosten aan verbonden zijn wordt er een beroep gedaan 
op de deelnemers door middel van inschrijfgeld. Dat geld wordt gebruikt om kostendekkend 
te kunnen werken, waardoor de verworven gelden tijdens de actie voor 100% aan het doel 
ten goede komt. Stichting TAAI publiceert alle resultaten van onderzoeken en projecten die 
vanuit de Stichting gefinancierd zijn op de website. 



Acties 

Op 8 februari 2020 werd de ‘geboorte’ van TAAI gevierd middels een indrukwekkende         
benefietavond. Deze bijzondere avond was het startsignaal voor pro-actieve, creatieve en 
volhardende fondsenwerving waar TAAI inmiddels om bekend staat. 
Kort na de benefietavond ontstond de covid pandemie, welke ervoor zorgde dat de jaar-
planning en diverse geplande acties behoorlijk werden verstoord. Stichting TAAI heeft zich 
daar snel op aan weten te passen door zich te richten op twee ‘covid proof’ acties. 

Een benefietavond in 2021 kon door de Covid pandemie niet doorgaan. Wel hebben wij op 
21 juni 2021 het Golf4TAAI event in het leven geroepen ondersteund door een veilling. Dit kon 
wel doorgaan, omdat dit in de buitenlucht plaatsvond. Met een opbrengst van 260.305,- 
EURO bleek dit een heel succesvol event. Verder vond de tweede editie van “de Dutch CF 
Run” plaats. De opbrengst van ruim 88.468,- EURO heeft de Stichting wederom een enorme 
boost gegeven. 

In 2021 zijn er verschillende sponsorlopen op basisscholen gehouden, werden er weer kerst-
bomen verkocht en mochten wij spontane, mooie donaties ontvangen. 

Verder heeft gedurende het jaar een aantal particulieren, banken en bedrijven acties op-
gezet en de opbrengst gedoneerd aan Stichting TAAI. Dit waren voor TAAI inkomsten die 
vooraf gewenst maar niet voorzien waren. Door onze inzet op Social Media, nieuwsbrieven 
en deelname aan verschillende Radio / TV uitzendingen hebben wij Nederland in beweging 
kunnen brengen en een aanzienlijk bedrag mogen ontvangen uit de diverse acties in 2021. 
Deze zijn allen te vinden op onze website www.stichtingtaai.nl/kominactie.

Fondsenwerving

Stichting TAAI heeft zich ook gericht tot andere stichtingen, fondsen en instellingen om gel-
delijke ondersteuning en bijdragen te werven. Bijdrages van voorgenoemden zullen de fi-
nanciële positie van het onderzoeksprogramma versterken en mogelijk kunnen bijdragen 
aan een versnelling en verdieping van de onderzoeken en de verwachte resultaten. Deze 
inspanning heeft in 2020 onder andere geresulteerd in een overeenkomst met Adessium 
Foundation die heeft toegezegd een jaarlijkse bijdrage te leveren van 50.000,- EURO voor 
de duur van vier jaar t.b.v. het onderzoeksproject TERRIFIC. Hierover leest u meer bij het 
stukje over Wetenschappelijk Onderzoek. 

Fondsenwerving en acties in 2021



 

Het is ons gelukt om begin 2021 een subsidie te verlenen aan het Erasmus MC voor baan-
brekend onderzoek die past binnen de doelstelling van de Stichting. Het onderzoeksplan 
heeft de naam TERRIFIC gekregen - TERRIFIC staat voor TAAI ERasmus Research Initiative 
to FIght CF.

Stichting TAAI is officieel begin 2021 de samenwerking met het Erasmus MC aangegaan om 
het onderzoeksprogramma TERRIFIC te financieren. Het onderzoeksprogramma is goedge-
keurd door de Erasmus MC Review Council. Het Erasmus MC en Stichting TAAI hebben de sa-
menwerking officieel gemaakt middels een samenwerkingsovereenkomst. Het persbericht 
over TERRIFIC heeft alle betrokkenen en belangstellenden op de hoogte gebracht. 

De voorgestelde begroting van het EMC is goedgekeurd door het Bestuur van Stichting TAAI. 
Dit creëert voor TAAI financiële doelstellingen. Het huidig saldo van geworven fondsen, plus 
de volhardende wijze van het fondsen werven in combinatie het uitgebreide en groeiende 
netwerk, zal TAAI in staat stellen om deze doelstellingen te bereiken. Ondanks de covid pan-
demie zijn diverse alternatieve fondsenwervende acties gepland en verwacht TAAI om de 
financiële verplichtingen na te kunnen komen. 

Het volledige onderzoeksplan en de toekomstige voortgangsrapportages kunnen opge-
vraagd worden via medischeraad@stichtingtaai.nl. 

Wetenschappelijk Onderzoek



Stichting TAAI heeft zich ten doel gesteld in 2022 een bedrag bijeen te brengen vergelijk-
baar met de verworven gelden van 2021. Wij verwachten dit met onder andere de derde 
editie van de Dutch CF Run, de tweede editie van het Golf4TAAI event, de nieuwe schole-
nacties en de spontane acties te bereiken. Het aantal terugkerende donateurs is sinds de 
oprichting stabiel en wij werken eraan deze nog verder uit te breiden.

HIT CF 3.0

Dit programma heeft als doel te werken aan een toekomst, waarin alle mensen met CF een 
behandeling kunnen krijgen die de oorzaak van CF aanpakt en die hun ziektelast vermin-
dert. In 2022 gaat HIT CF 3.0 met 20 projecten van start. Stichting TAAI ondersteunt diverse 
onderzoeken van het HIT CF 3.0 programma middels directe bijdragen aan de onderzoeks-
centra met maar liefst 1 miljoen euro! Daarnaast is er door de NCFS al 1 miljoen beschikbaar 
gesteld, wat samen met onderzoekers, Skate4AIR en Stichting The Air Team bijeen is ge-
bracht. Het HIT CF 3.0 programma bedraagt in totaal zes miljoen euro, hiervan is nu al een 
derde bij elkaar. 

Bestuur, Adviseurs, Medische Adviesraad en Ambassadeurs zijn de grote achterban en trou-
we donateurs van Stichting TAAI dankbaar voor alle steun, advies en donaties. 

Opgesteld en ondertekend door het Bestuur van Stichting TAAI.

René Pronk    Michael Hooreman  Linsey Ruisch - Ravestijn 
Voorzitter    Algemeen    PR/Secretariaat

Rob Meijer    Daphne Patijn - Kanner
Penningmeester   Medische Adviesraad/Algemeen

Doelstellingen 2022
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Stichting Taai te Rotterdam

3.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Voorraden [1]

Promotiemateriaal - 2.000

- 2.000

Vorderingen en overlopende activa [2]

Nog te ontvangen baten 150.000 1.301

150.000 1.301

Liquide middelen [3] 924.649 403.197

Totaal activazijde 1.074.649 406.498

31 december 2021 31 december 2020

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 juli 2022
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Stichting Taai te Rotterdam

3.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Reserves en fondsen [4]

Reserves 
Overige reserves 531.716 406.498

531.716     406.498     

Fondsen
Bestemmingsfondsen 150.000 -

150.000 -

Langlopende schulden

Langlopende verplichtingen tot het doen 

van giften 244.300 -

244.300 -

Kortlopende schulden [5]

Kortlopende verplichtingen tot het doen 

van giften 144.250 -

Handelscrediteuren 4.383 -

148.633 -

Totaal passivazijde 1.074.649 406.498

31 december 2021 31 december 2020

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 28 juli 2022
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Stichting Taai te Bergschenhoek

3.2  Staat van baten en lasten over 2021

2021 Begroting 2021 2020

 € 

Baten

Baten van particulieren [5] 153.471        95.000            86.356          

Baten van bedrijven [6] 428.821        380.000           346.027        

Baten van andere organisaties

zonder winststreven [7] 200.000        -                     -                   

Som van de geworven baten 782.292        475.000           432.383        

Baten als tegenprestatie voor de 

levering van producten en/of diensten [8] 4.086            10.000            15.645          

Som van de baten 786.378        485.000          448.028        

Lasten

Besteed aan doelstellingen 454.800        60.000            -                   

Wervingskosten [9] 48.949          40.000            38.661          

Kosten van beheer en administratie [10] 5.159            4.000              2.269            

Som van de lasten 508.908        104.000           40.930          

Saldo voor financiële baten en lasten 277.470        381.000          407.098        

Saldo financiële baten en lasten [11] -2.252           -1.000             -600             

Som van de financiële baten en lasten -2.252           -1.000             -600             

Saldo van baten en lasten 275.218       380.000         405.898       

Bestemming saldo van baten en lasten:

Toevoeging aan:

Bestemmingsfondsen 150.000        380.000           -                   

Overige reserve 125.218        -                     406.498        

275.218        380.000           406.498        
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Stichting Taai te Rotterdam

3.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Organisatie

Personeelsleden

Begroting boekjaar

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vreemde valuta

Functionele valuta

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de

verkrijgingsprijs. In de balans en de winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze

referenties wordt verwezen naar de toelichting.

De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische

omgeving waarin de onderneming haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta).

De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta. 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Kleine Organisaties-

zonder winststreven' (RJK C1).

Het bestuur van de stichting heeft over het huidige boekjaar geen begroting opgesteld, derhalve zijn er

geen begrotingscijfers in de jaarrekening opgenomen. Het bestuur voert een actief anti-strijkstok-beleid,

nagenoeg alle gemaakte kosten worden gemaakt ten behoeve van de fondsenwerving. De algemene

stichtingskosten worden zo beperkt mogelijk gehouden. Bestuursleden ontvangen geen vergoedingen voor

hun bestuurswerk. Er is geen personeel in dienst, de stichting werkt volledig met vrijwilligers.

Stichting Taai, statutair gevestigd te Bergschenhoek is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

dossiernummer 75916274.

Het doel van de stichting is het bevorderen en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar betere

behandeling en uiteindelijk genezing van Cystic Fibrosis (CF, Taaislijmziekte).

De stichting heeft geen personeel in dienst. De stichting maakt alleen gebruik van vrijwilligers, deze

ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
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Stichting Taai te Rotterdam

3.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Voorraden

Vorderingen

Liquide middelen

Reserves en fondsen

Overige reserve

Bestemmingsreserve

Bestemmingsfonds

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de

effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst- en

verliesrekening als interestlast verwerkt.

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.

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten

die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij

eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen

geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder

aftrek van transactiekosten.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

De overige reserve is dat gedeelte van de reserves en fondsen waarover de daartoe bevoegde organen

(zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen danwel door derden of het bestuur

aangebrachte beperkingen) kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.

De bestemmingsreserve is dat gedeelte van de reserves en fondsen waarvoor beperktere

bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting zou zijn toegestaan. Als deze

beperking door het bestuur is aangebracht, wordt dit deel van het eigen vermogen aangeduid als

bestemmingsreserve.

Het bestemmingsfonds is dat gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan een

beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting zou zijn

toegestaan. Als deze beperking door derden is aangebracht, wordt dit deel van het vermogen aangeduid

als bestemmingsfonds.

Ultimo boekjaar is geen bestemingsreserve gevormd, het saldo van baten en lasten van het boekjaar is

zonder beperkingen toegevoegd aan de overge reserve.

Ultimo boekjaar is geen bestemingsfonds gevormd, het saldo van baten en lasten van het boekjaar is

zonder beperkingen toegevoegd aan de overge reserve.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,

inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op

de boekwaarde van de vordering.

De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere opbrengstwaarde.
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Stichting Taai te Rotterdam

3.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten

Activiteitskosten

Overige lasten

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet

van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden

met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen. 

Onder de activiteitenkosten wordt verstaan de direct aan de activiteiten gerelateerde kosten, niet zijnde

overige exploitatielasten.

De overige lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden

verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Lasten worden

genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na

aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde

van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de

koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De

kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar

waarin zij zijn gerealiseerd.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende

activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als

afdekkingsinstrument.
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Stichting Taai te Rotterdam

3.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden  [1]

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Voorraad promotieartikelen

Voorraad armbandjes en kerstballen - 2.000

Vorderingen en overlopende activa  [2]

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Nog te ontvangen baten

Nog te ontvangen donaties bedrijven - 1.000

Vorderingen op fondsen 150.000 -

Nog te ontvangen donaties particulieren - 301

150.000 1.301

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Liquide middelen  [3]

ABN AMRO bank, Zakelijke Rekening 924.649 403.197
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Stichting Taai te Rotterdam

3.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN  [4]

Reserves 

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Overige reserves

Stand per 1 januari 406.498 -

Bestemming saldo van baten en lasten boekjaar 275.218 406.498

Dotatie bestemmingsfondsen -150.000 -

Stand per 31 december 2020 531.716 406.498

Voorstel tot bestemming van het saldo van baten en lasten over het boekjaar 2021

Fondsen

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Bestemmingsfondsen

Donatieovereenkomst 150.000 -

2021 2020

€ €

Donatieovereenkomst 
Stand per 1-1 - -

Bestemming resultaat boekjaar 150.000 -

Stand per 31 december 150.000 -

Voor de verwerking van het saldo van baten en lasten over het boekjaar 2021 wordt verwezen naar de

staat van baten en lasten.

Stichting Taai is met een andere stichting een donatieovereenkomst overeengekomen. Deze stichting

doneert een bedrag van €200.000 over een periode van 3 jaar. Het bedrag dient aangewend te worden ter

financiering van de TERRIFIC studie van Stichting Erasmus MC Foundation. Tussentijds dient aan

vastgestelde voorwaarden te voldoen alvorens een volgende donatie wordt ontvangen. Het resterende te

vorderen bedrag per balansdatum bedraagt  €150.000.
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Stichting Taai te Rotterdam

3.4  Toelichting op de balans

LANGLOPENDE SCHULDEN

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Verplichtingen tot het doen van giften

Giftverplichting Erasmus MC Foundation 244.300 -

Giftverplichting Erasmus MC Foundation
Stand per 1 januari - -

Niet bestede giftverplichting 388.550 -

Kortlopend deel van de niet bestede 

giftverplichting (verwerkt onder de 

kortlopende schulden) -144.250 -

Stand per 31 december 244.300 -

KORTLOPENDE SCHULDEN  [5]

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Verplichtingen tot het doen van giften

Kortlopend deel van de niet bestede giftverplichting 144.250 -

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Handelscrediteuren

Crediteuren 4.383 -
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Stichting Taai te Bergschenhoek

3.5  Toelichting op de Staat van baten en lasten

2021 Begroting 2021 2020

 €  € 

Baten van particulieren  [5]

Ontvangen donaties particulieren 153.471        95.000            86.356          

153.471        95.000            86.356          

Baten van bedrijven  [6]

Ontvangen donaties bedrijven 428.821        380.000           346.027        

428.821        380.000           346.027        

Baten van andere organisaties

zonder winststreven [7]

Ontvangen giften 200.000        -                     -                  

200.000        -                     -                  

Baten als tegenprestatie voor de levering van   

producten en/of diensten [8]

Verkoop armbandjes 1.931            -                     8.665            

Verkoop kerstballenactie - -                     1.538            

Verkoop kerstbomenactie - -                     15.362          

Verkoop t-shirts 100              -                     -

Verkoop veiling 2.920            -                     -

Verkoop 2e hands kleding 13.777          20.000            -

Inkoop armbandjes en kleding -11.492         -10.000           -5.816          

Inkoop kerstballen - -                     -6.104          

Inkoop veiling -3.150          -                     -

Voorraadmutatie - -                     2.000            

4.086            10.000            15.645          

Wervingskosten  [9]

Kosten benefietavond 36.662          40.000            38.661          

Veiling- en beurskosten 4.640            -                     -

Reis- en verblijfkosten 2.319            -                     -

Relatiegeschenken 300              -                     -

Advertentie- en reclamekosten 4.308            -                     -

Contributies en abonnementen 720              -                     -

48.949          40.000            38.661          

Kosten van beheer en administratie  [10]

Kosten website 5.159            4.000              2.269            

5.159            4.000              2.269            
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Stichting Taai te Bergschenhoek

3.5  Toelichting op de Staat van baten en lasten

2021 Begroting 2021 2020

 €  € 

Saldo financiële baten en lasten [11]

Bankkosten en provisie 2.252            1.000              600              

2.252            1.000              600              

Ondertekening van de jaarrekening

Bergschenhoek, 

Stichting Taai

Het bestuur:

M. Hooreman R.A. Pronk

R. Meijer D. Patijn - Kanner

L. Ruisch - Ravestijn
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