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Stichting Nicole Huiskamer te Bovenkarspel 

Jaarverslag  

Jaarverslag Bestuur 2020 

Helaas moesten we afscheid van Marianne nemen na 7 jaar. Zij heeft zich, 
door Corona in combinatie met een aantal gezondheidsproblemen, terug 
moeten trekken van haar vrijwilligerswerk bij ons. 
Wij missen haar natuurlijk allemaal, maar willen ook niet dat ze door 
omgang met ons in gevaar komt. Wij hebben haar van de zomer in het 
zonnetje gezet met een klein afscheidsceremonietje en Nicole heeft haar 
ook thuis opgezocht met een bloemetje na haar operatie. Wij zijn Marianne 
en haar man Jos dankbaar voor alle jaren dat zij er geweest zijn. Marianne 
heeft zich steeds weer met hart en ziel ingezet, voor alle kids en onze 
stichting. Zij was naast vrijwilliger ook twee maal pleegouder voor jongeren 
binnen de stichting die een plek nodig hadden. Wij wensen Jos en Marianne 
natuurlijk een gezond pensioen en heel veel plezier met hun kleinkinderen. 

Nicole 2.0 is na de zomer als stagiaire gestart. Zij is opgegroeid in een gezin waar zeer geregeld 
pleegkinderen worden opgenomen. Nicole 2.0 volgt het 2e jaar ‘Social Work’ bij IH in Alkmaar. 
Normaliter hebben wij niet zulke jonge stagiaires, maar Nicole 2.0 heeft een extreem zware 
rugoperatie achter de rug en moest revalideren plus stage lopen. Vandaar dat wij hebben besloten om 
haar deze uitzonderingspositie te geven. 

Danielle is na de zomer ook ingewerkt, als vrijwilligster. Zij is een 
medewerkster met een professionele achtergrond binnen de zorg en 
jeugdzorg en is SKJ geregistreerd. Danielle werkt ook voor een grote collega 
aanbieder, heeft ervaring met oudergesprekken, verslagen maken en 
organisatorisch talent waardoor zij een aanwinst is voor het team. 

Verder bestaat ons team uit dezelfde medewerk(st)ers als voorheen, 
daarnaast maken wij gebruik van ons uitgebreide netwerk voor de zorg en 
andere vragen. 

De meeste jongeren hebben of een diagnose waar men mee om moet leren gaan of komen uit 
gescheiden gezinnen waardoor er problemen kunnen ontstaan. Bij anderen is er sprake van een 
zogenaamde KOPP (kinderen van ouders met psychische problemen) of KOV (kinderen van ouders met 
een verslaving) situatie. Bij anderen is er sprake van overvraging als mantelzorger of verwaarlozing. 
Echter de meeste ouders willen heel graag verbetering van de situatie en zoeken naar een weg om met 
de (voor hun moeilijke) puber om te gaan. Hiervoor zijn er onder andere ook de verschillende 
trajecten, ouder trainingen, huisbezoeken en 1 op 1 begeleiding. 
Alle jongeren die in de vaste groep zitten volgen regulier middelbaar- of voortgezet onderwijs. Allen 
die examen deden zijn geslaagd, de rest is over. 

Wij hebben in de eerste helft van 2020 een groep van 11, en na de zomer 9 aflopend naar 5 in 
december, vaste jongeren en hun gezinnen in de begeleiding gehad. Daarnaast zijn er twee jongeren 
die in het ambulante traject de tijd krijgen (tot medio 2021) om het helemaal zonder ons te kunnen. 
Ook waren er twee jongeren die interne trajecten bij collega aanbieders hebben gevolgd, beiden zijn 
inmiddels weer thuis. Een krijgt nazorg van de collega aanbieder, de ander blijft ambulant bij ons tot 
we haar kunnen overdragen naar een passend vervolgtraject. De aanvragen lopen, maar de 
wachtlijsten zijn lang helaas. 

Een uitgeplaatste jongere is op verzoek van ouders en de jongere zelf terug naar zijn ouders gegaan. 
En er is een VT (Veilig Thuis) melding door ons gedaan, die voor de jongere helaas niet goed is 
uitgepakt en in een klacht naar VT is uitgemond. Deze twee jongeren zijn overgedragen aan het 
wijkteam ‘Ons Stede Broec’ voor een na-traject en ondersteuning, omdat ze 18+ waren. Vervolgens 
ging er van alles mis, waardoor deze jongeren en ouders toch weer bij ons aanklopten. 
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Er zijn 2 andere jongeren die alleen ambulant (los van de groep- 
gratis) hebben meegelopen, omdat het hoofd en 
onderaannemerschap voor te veel kopzorgen zorgde en wij de 
kinderen wel wilden helpen. Resultaat is dat wij gratis nogal wat 
extra zorg hebben geleverd. 

Gelukkig zijn wij inmiddels op advies van de gemeente ook 
aangekocht voor WMO, zodat we zelf ook de 18+ trajecten kunnen 
doen. We moeten alleen kijken hoe dat allemaal administratief 
gaat uitpakken, want we zijn nu een heel jaar aan het stoeien 
geweest voor het goed inrichten van de papierwinkel voor 

jeugdzorg tot 18 jaar. Het nieuwe resultaat gerichte werken heeft voor ons nogal wat stress 
opgeleverd, omdat wij nu eenmaal een jaartraject bieden en dat moest dan administratief wel weer 
kloppend worden gemaakt. 

De ambulante manier van werken, 1 op 1 coaching in combinatie evt. met 
begeleiding van het gezin/opvoeders, hebben we dit jaar ook meer 
aangeboden gezien de stijgende vraag. Daar is ook een ander kostenplaatje 
voor afgesproken. 
Kortom niets was meer wat het was en alle administratie lag op de schop. In 
2021 moeten we kijken en ervaren of we met de gemaakte afspraken uitkomen 
en of het ons minder administratie oplevert, zoals beloofd door de gemeenten. 

De oudertraining is in 2020 door de betreffende ouders gevolgd en we hebben 
erg veel huisbezoeken gedaan. Op eigen locatie hebben wij met de vaste groep 
ontspanningsoefeningen, diverse korte trainingen en spellen gedaan, ter 
bevordering van eigenwaarde, communicatie, contact maken en onderhouden 
etc. 

De situatie met Corona en alle regels daar omtrent hebben bij veel gezinnen voor behoorlijk wat stress 
gezorgd. Wij hebben aanzienlijk meer hulpvragen gehad en veel meer moeten inspringen. 

Ook het crisis-bed (voor wanneer het thuis uit de hand dreigt te lopen of wanneer 
er sprake is van ziekte bij een ouder), is afgelopen jaar ook veel gebruikt. 
Onder andere door een eerder afgezwaaide jongere, met een psychiatrisch beeld, 
die het niet zelf redde. 

En door jongeren uit de huidige 
groep, waar het thuis spaak liep, 
of in afwachting op een 
diagnose/opname of door 
ziekenhuisopname van de ouder. 

Kortom het beeld van de jongeren veranderd en de 
ernst van de situaties lijkt toe te nemen. 

De Corona crisis is ook thuis bij de gezinnen goed te 
voelen. Ouders zijn nu ineens 24/7 thuis, iedereen zit 
op elkaars lip. Ouders bemoeien zich nu met dingen 
waar zij zich eerder niet mee bezig gehouden hebben, de jongeren pikken dat niet en zo ontstaat er 
irritatie. Bovendien is het door elkaar heen werken met laptops of op telefoontjes bij het samen aan 
de eettafel thuiswerken en digitale lessen volgen ook lastig. Niet iedereen heeft geschikte of 
voldoende eigen ruimte om gefocust te kunnen zitten. En niet iedereen heeft voldoende middelen 
(laptop, bureautje) om de lessen goed te kunnen volgen. 
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Er zijn veel jongeren die met hun telefoontje op bed zitten (of er nog in liggen) en zo een beetje de 
lessen doen. Daarnaast is het digitale aanbod veel te weinig, onduidelijk en geregeld slecht van 
kwaliteit. Gevolg is dat wij veel met de scholen moeten bellen om te zorgen dat de kids toch allen 
correct en op tijd af hebben. 

Dit jaar waren er wel een aantal dingen die het lastig maakte en veel van ons (kleine) team vroegen. 
We hebben voor het eerst de collecte voor ‘Het nationaal fonds kinderhulp’ digitaal gedaan, dat was 
een hele organisatie en uiteindelijk wel jammer, want dit heeft nauwelijks iets opgeleverd in 
verhouding tot wanneer we de collecte persoonlijk doen. 
De digitale Westfriese Beursvloer ging moeizaam, omdat de verbinding heel slecht was en helemaal 
vast liep waardoor wij er niet echt iets mee konden. 
Er waren door de Corona geen wedstrijden noch indoorsport, dus de kinderen kwamen echt ruimte en 
mogelijkheden te kort om hun energie kwijt te kunnen. Er waren ook geen feestjes of 
uitgaansmogelijkheden om te ontladen, waardoor er aanzienlijk meer irritaties thuis ontstonden. 

Er waren tussen de golven door wel mogelijkheden voor buitensport, waar onze Ingrid een speciaal 
bootcamp programma voor (in het Streekbos) gemaakt heeft. Er waren een paar optredens waar wij 
met trots zijn gaan kijken. En een van de jongeren heeft verschillende zangoptredens voor ouderen, 
buiten bij de tehuizen gedaan, om hen tijdens de loc-down een hart onder de riem te steken. 

De vakantie was i.v.m. de Corona beperkingen in Nederland, in Schoorl. 
We zijn met 9 auto’s en 9 jongeren naar de locatie Dopersduin gereden en hebben daar fietsen 
gehuurd. De mogelijkheden waren beperkt, door de regels in de duinen en het slechte weer. 
Maar we hebben er evengoed heel wat van weten te maken en het was zeker effectief voor de 
teambuilding. De jongeren hebben in ieder geval genoten en niet veel gemerkt van de aanpassingen.

We hebben met onze jongeren een aantal 
strand- watersport en bos activiteiten kunnen 
doen en een geweldig nachtspel/dropping 
beleefd. Dus zij hebben zeker wel genoten. 

Onze vaste militairen zijn ook dit jaar weer 
mee gegaan voor de begeleiding van het 
nachtspel, plus de sport- en spel onderdelen. 
Zij zijn fit, hebben hum EHBO, BHV en 
rijbewijs, wat wel prettig is met een groep 
wildebrassen als de onze in de duinen en 
bossen. 

We hebben met succes kunnen helpen bij het vinden van baantjes en stageplekken. Wie wil en kan 
werken heeft inmiddels een (bij)baantje of stageplek. 
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Er is ook onderhoud aan het huis en onderkomen van de stichting gedaan. Voor 2021 staat er nog een 
kostenpost op stapel, namelijk de niet correct werkende vloerverwarming. Mogelijk moet hierdoor de 
gehele plavuizen vloer eruit, een nieuwe installatie geplaatst en dan een nieuwe vloer er weer in. Dus 
voor nu wachten we met spanning de situatie af. 

De stichting is ISO goedgekeurd, de herregistratie van Nicole bij SKJ is nu helemaal up-to-date. Nicole 
heeft het Hbo-diploma ‘Jeugd en gezinsprofessional’ binnen 3 maanden met vlag en wimpel behaald. 
We zijn nog steeds een SBB leerbedrijf en de ANBI status is verlengt. 
De gevraagde management-rapportages zijn aan het inkoopteam doorgegeven, de onafhankelijke 
accountantsverklaring is gedaan, de jaarverantwoording aan de gemeenten en de jaarverantwoording 
aan de belastingen zijn gecontroleerd en ingestuurd. 
Kortom veel controlerende controleurs die de controlerende controleurs en controle systemen 
controleren…… Zijn dat ff een paar paarse krokodillen? 
Maar hoe dan ook, zo voldoen wij wederom wel weer aan alle gestelde eisen  

We hebben ook een Raad van Advies aangesteld, bestaande uit leden van True Blue te weten;     
Mariët Werst en Inge Berg-Anderson.         
Zij staan ons bij met; raad en daad voor wanneer wij er zelf niet uitkomen, een frisse maar 
professionele blik op zaken, daadwerkelijk hands-on hulp als we dat nodig hebben. 

Gezien de stijgende- en steeds meer variërende vraag om hulp is er ook meer behoefte aan kundige 
vrijwilligers ontstaan bij de stichting. Maar gebleken is dat deze moeilijk te vinden zijn. Dus we 
hebben nog steeds open vacatures. 
Verder zullen we Ingrid in 2021 voor meer uren inhuren, zodat er naast Nicole er nog iemand is die 
naast de werkvloer ook op kantoor precies van de hoed en de rand weet. 

Het is drukker als ooit, maar we gaan er voor. 

We hebben van de protestantse gemeente en 
andere vrienden van de stichting heel lieve 
donaties mogen ontvangen. Hiervan hebben 
we de  leuke dingen kunnen organiseren, 
tussen lock-down periodes in. 

Zoals het maken en rondbrengen van de 
appeltaarten en kunstwerken voor de 
weldoeners van de West-Friese Beursvloer, 
vervoer van en naar educatieve uitjes en 
optredens van de kids, sinterklaas- en 
kerstavond, kleinigheidje/presentje voor 
verjaardagen en de extra kosten voor de 
activiteiten tijdens het zomerkamp. 



Stichting Nicole Huiskamer te Bovenkarspel 

STICHTING NICOLE'S HUISKAMER  7 

Plannen voor 2021 zijn: 

• De financiële administratie helemaal soepel en op orde krijgen, i.s.m. met de gemeenten
• Relaties met ketenpartners uitwerken, hoofd- en onderaannemerschap helder krijgen
• Nieuwe (actieve) bestuursleden en vrijwilligers zoeken
• Voorlichting geven op scholen e.a. plekken die van toepassing zijn
• Communicatietraining ouder/kind en Opvoedtraining ouders huidige groep
• Challenge vakantie, indien mogelijk in de Ardennen
• Contacten met sponsors en donateurs onderhouden
• Nieuwe donateurs, fondsen en sponsoring zoeken
• Onderhoud huis en tuin
• Website updaten

Het positieve resultaat over 2020 ad € 23.382 is voor € 4.700 onttrokken aan de bestemmingsreserve voor 
investeringen. In 2021 vinden de laatste investeringen plaats. 
Vanaf 2018 heeft de stichting een continuïteitsreserve opgebouwd om de continuïteit te waarborgen. In 
totaal is over het resultaat 2020 € 28.084 toegevoegd aan de continuïteitsreserve. 

Bovenkarspel, 19 februari 2021  

Voorzitter 
N. van Rooij
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Balans per 31 december 2020 
(na resultaatbestemming) 

31-12-2020 31-12-2019
€ € € € 

Activa 

Vaste activa 
Materiële vaste activa 1 0 498 

Vlottende activa 
Vorderingen 2 54.205 21.190 

Liquide middelen 3 61.961 64.312 

 116.166    86.000 
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31-12-2020 31-12-2019
€ € € € 

Passiva 

Eigen vermogen 

Bestemmingsreserve 4 83.730 60.348 

Kortlopende schulden 
Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 5 5.108 3.628 
Schulden ter zake van pensioenen 338 298 
Overige schulden en overlopende 
passiva 6  26.979  21.726 

32.436  25.652 

 116.166    86.000 
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Staat van baten en lasten 

2020 
Begroting 

2020 2019
€ € € 

Donaties 187.451    165.500 190.633 

Totale baten 187.451 165.500 190.633 
Lasten 
Kosten activiteiten 43.741 40.000 40.599 
Lonen en salarissen 57.696 56.000 56.696 
Sociale lasten 9.188 9.000 9.673 
Pensioenlasten 5.580 5.500 5.668
Overige personeelskosten 1.756 0 2.370
Afschrijvingen op materiële vaste activa 498 700 700 
Overige bedrijfskosten  45.610 52.500  62.199

Som der bedrijfslasten 164.069 163.700 177.905 
Resultaat 23.382 1.800 12.728

Resultaatverdeling 
Dotatie continuïteitsreserve -28.082 -1.800 -32.650
Onttrekking bestemmingsreserve investeringen 4.700 19.992

Resultaat 0 0 0 
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving C1 kleine 
organisaties-zonder-winststreven. 

Activiteiten 
De stichting heeft als doel het bieden van een veilige haven, begeleiding, coaching en leerervaringen, 
aan jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar (en hun gezinnen) die op enigerlei wijze te kampen hebben 
met dilemma’s, een gebrek aan veiligheid en mogelijkheden tot een normale ontwikkeling. 

Vestigingsadres 
De feitelijke vestigingsplaats is; Peperstraat 3, 1611 CM te Bovenkarspel, KvK Nummer 52418359. 

Vrijstelling vennootschapsbelasting en omzetbelasting 
Vanwege het feit dat Stichting Nicole's Huiskamer geen onderneming drijft, is zij vrijgesteld voor de 
vennootschapsbelasting en omzetbelasting. 

Vrijstelling schenk- en erfbelasting 
Per 29 maart 2011 is Stichting Nicole's Huiskamer aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). Zij hoeft derhalve geen schenkings- erfbelasting te betalen over de ontvangen 
schenkingen en erfenissen of legaten. Tevens kunnen de schenkers de geschonken bijdragen aftrekken 
in hun aangifte inkomstenbelasting. 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

Algemeen 
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de 
nominale waarde. 

Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen 
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een   
vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt 
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. 
Eventuele verkregen subsidie voor investeringen worden in mindering gebracht op de investering. 

Vorderingen 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde onder aftrek 
van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van on-inbaarheid. Deze voorzieningen 
worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

Overlopende activa 
De overlopende activa worden opgenomen tegen de nominale waarde. 

Liquide middelen 
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. 

Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. 
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Schulden ter zake van pensioenen 
Schulden ter zake van pensioenen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het 
verslagjaar toe te rekenen, lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor 
vermelde waarderingsgrondslagen. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de omzet is 
gerealiseerd. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 
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31-12-2020 31-12-2019
€ € 

    0    498 

Bedrijfs- 
gebouwen en 
 terreinen 

€ 

3.500 
    3.002 

   498 

-498
-498

3.500 
 3.500 

Stichting Nicole Huiskamer te Bovenkarspel 

Toelichting op de balans 

Activa 

Vaste activa 

1 Materiële vaste activa 

Bedrijfsgebouwen en -terreinen 

Materiële vaste activa 

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven: 

Stand per 1 januari 2020 

Aanschaffingswaarde 
Cumulatieve afschrijvingen      
Boekwaarde per 1 januari 2020 

Mutaties   
Afschrijvingen 
Saldo mutaties 
Stand per 31 december 2020 
Aanschaffingswaarde 
Cumulatieve afschrijvingen      
Boekwaarde per 31 december 2020     0  

De investering in materiële vaste activa betreft de investering in de kapschuur van totaal € 8.500. 
Hiervoor is een aparte bijdrage ontvangen van € 5.000 die in mindering is gebracht op de investering. 



Stichting Nicole Huiskamer te Bovenkarspel 

STICHTING NICOLE'S HUISKAMER  14 

Vlottende activa 
31-12-2020 31-12-2019

€ €

2 Vorderingen 

Overige vorderingen 53.515 20.510 
Overlopende activa 690 680

54.205 21.190

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Overige vorderingen 

Overige vorderingen 53.515 20.510

In dit bedrag is een bedrag opgenomen van € 53.515 (2019: € 20.261) nog te ontvangen bedragen van 
de gemeentes voor de verleende zorg in 2020. Deze post wordt in 2021 ontvangen. 

3 Liquide middelen 

Rabobank 26.961 4.312
Depositorekeningen 35.000 60.000

61.961 64.312
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2020 2019 
€ €

60.348 47.620 
23.382 12.728

Stichting Nicole Huiskamer te Bovenkarspel 

Passiva 

4 Eigen vermogen 

4 Eigen vermogen 

Bestemmingsreserve 

Stand per 1 januari  

Uit resultaatverdeling 

Stand per 31 december 83.370 60.348

Het resultaat wordt jaarlijks gedoteerd danwel onttrokken uit de bestemmingsreserve. De middelen 
beschikbaar in de bestemmingsreserve worden gebruikt om de doelstelling van de stichting te realiseren. 

Bestemmingsreserve investeringen 

7.078 27.000 
-4.700 -19.992

Stand per 1 januari Uit 
resultaatverdeling 
Stand per 31 december 2.378 7.078 

De bestemmingsreserve ‘investeringen’ is gevormd voor investeringen met betrekking tot te verwachten 
investeringen. In 2020 is voor € 4.700 aan investeringen gedaan. Deze investeringen zijn ten laste 
gebracht van de bestemmingsreserve investeringen. 

Continuïteitsreserve 

Stand per 1 januari 53.270 20.620 
Uit resultaatverdeling 28.084 32.650 
Stand per 31 december 81.354 53.270 

De continuïteitsreserve is gevormd om de continuïteit van de stichting te waarborgen. 

6 Overige schulden en overlopende passiva 

Nog te betalen N. van Rooij inzake algemene kosten 9.716 9.414 
Vakantiegeld 1.686 1.686
Nog te betalen kosten 14.901 10.000 
Nettolonen 676 626

26.979 21.726

Kortlopende schulden 

31-12-2020 31-12-2019
€ € 

5 Belastingen en premies sociale verzekeringen 

Loonheffing 5.108 3.628
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

2020 2019
€ €

5.072 7.199 
182.379 183.434 
187.451 190.633 

2020 
Begroting 

    2020 2019 
€ € € 

5.072 5.500 7.199
182.379 160.000 183.434 
187.451 165.500 190.663

2020 2019 
€ € 

10.113 10.267
390 3.420

11.402 11.298 
158 57

4.513 6.470 
13.527 8.283 
3.638 804

43.741 40.599

2020 
Begroting 

   2020 2019 

€ € € 
10.113  10.267 

390  804 
11.402  57 

158 6.470
4.513 3.420 

13.527 11.298
3.638    8.283 

43.741 40.000 40.599

Baten 
Donaties 
Declaraties gemeentes 

Donaties
Declaraties gemeentes 
Totaal

De begrote donaties liggen in lijn met de werkelijkheid.  

Kosten activiteiten 

Maaltijden
Vrijwilligersbijdrage
Weekenden/ vakanties 
Dag uitjes 
Vergoeding hulpverlening 
Specialistische hulp 
Diverse 

Maaltijden
Vrijwilligersbijdrage
Weekenden/ vakanties  
Dag uitjes 
Vergoeding hulpverlening 
Specialistische hulp  
Diverse
Totaal

De activiteitkosten liggen in lijn met de begroting. 
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2020 2019 
€ € 

Personeelskosten 

Lonen en salarissen 57.696 56.696 
Sociale lasten en pensioenlasten 14.768 15.341 
Overige personeelskosten 1.756 2.370

74.220 74.407

2020 
Begroting 

2020 2019 
€ € € 

Lonen en salarissen 57.696 56.000 56.696 
Sociale lasten 9.188 9.000 9.673 
Pensioenlasten 5.580 5.500 5.668
Overige personeelskosten 1.756 0 2.370
Totaal 74.220 70.500 74.407

De loonkosten zijn conform begroting. 

Gemiddeld aantal werknemers 

Gedurende het jaar was er gemiddeld 1 werknemer in dienst (2019:1). 

2020 2019 

€ €

Overige personeelskosten 

Studie- en opleidingskosten 1.756 2.370 

Overige bedrijfskosten 

Huisvestingskosten 19.690 17.443
Inventariskosten 7.394 17.304
Verkoopkosten 2.402 2.327
Autokosten 1.683 2.621
Kantoorkosten 2.177 2.926
Algemene kosten 12.264 19.578 

45.610 62.199
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2020
Begroting 

2020 2019 
€ € € 

19.690 17.000 17.443
7.394 15.000 17.304
2.402 3.000 2.327
1.683 3.000 2.621
2.177 2.000 2.926

12.264 12.500     19.578 

Stichting Nicole Huiskamer te Bovenkarspel 

Huisvestingskosten
Inventariskosten
Verkoopkosten
Autokosten
Kantoorkosten
Algemene kosten 
Totaal 45.610  52.500  62.199  

De begrote algemene kosten zijn lager dan begroot doordat er in 2019 veel onderhoud heeft plaats-
gevonden aan de inventaris en in 2020 minder.  

2020 2019 
€ €

Huisvestingskosten 

Betaalde huur 18.000 18.000 
Onroerende zaakbelasting 918 - 
Onderhoud gebouwen 2.215 1.246 
Gas, water en elektra 140 179 
Overige huisvestingskosten 399 

21.672 19.425
Kost en inwoning -1.982 -1.982

19.690 17.443

Inventariskosten 

Kleine aanschaf inventaris 2.694 4.309 
Reparatie en onderhoud inventaris 4.700 12.995 

7.394 17.304

Verkoopkosten 

Reclame- en advertentiekosten 484 289 

Website 1.160 1.478
Representatiekosten 758 560

2.402 2.327

Autokosten 

Brandstofkosten auto's 1.503 2.543 
Overige autokosten 180 78 

1.683 2.621
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2020 2019 
€ €

1.214 1.496 
320 86
643 1.344

2.177 2.926

2.148 2.033
1.311 2.065
5.764 5.217
1.494 1.360 

144 310
1.403 8.593 

12.264 19.578

P. Houtzagers

Stichting Nicole Huiskamer te Bovenkarspel 

Kantoorkosten 

Telefoon- en faxkosten 
Porti 
Kantoorbenodigdheden 

Algemene kosten 

Advieskosten
Assurantiepremie
Accountantskosten en administratiekosten 
Abonnementen en contributies 
Bankkosten 
Overige algemene kosten 

Bovenkarspel, 19 februari 2021 
Stichting Nicole Huiskamer 

N. van Rooij
Voorzitter Penningmeester




