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Machtiging openbaarmaking jaarrekening 2021

Geachte heer,
Hierbij ontvangt u een gewaarmerkt exemplaar van de jaarstukken 2021, voorzien van onze controleverklaring
d.d. 29 juni 2022.
Wij bevestigen u akkoord te gaan met het opnemen van deze controleverklaring in exemplaren van de
jaarstukken 2021, die overeenkomen met het bijgevoegde gewaarmerkte exemplaar.
Wij hebben één exemplaar van de controleverklaring voorzien van een originele handtekening. Dit exemplaar is
ten behoeve van uw eigen archief. Het andere exemplaar van de controleverklaring is voorzien van de naam van
onze accountantspraktijk en de naam van de accountant, echter zonder persoonlijke handtekening. Wij
verzoeken u bij openbaarmaking van de controleverklaring gebruik te maken van het exemplaar van de
controleverklaring dat niet is voorzien van een persoonlijke handtekening.
Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat het afschrift van onze controleverklaring zonder persoonlijke
handtekening, zoals opgenomen in de "Overige gegevens" van bijgaande - door ons gewaarmerkte - stukken,
wordt openbaar gemaakt, mits de opgemaakte jaarrekening ongewijzigd wordt goedgekeurd door het algemeen
bestuur. Openbaarmaking van de controleverklaring is slechts toegestaan tezamen met deze jaarrekening.
Een exemplaar van de jaarstukken dient te worden ondertekend namens het dagelijks bestuur. Deze
jaarrekening dient te worden goedgekeurd in een vergadering van de Raad van Toezicht en de goedkeuring
dient te worden genotuleerd.
Overigens wijzen wij erop dat, indien tot de vergadering van het algemeen bestuur omstandigheden blijken die
aanpassing van de jaarrekening noodzakelijk maken, een dergelijke aanpassing nog voor deze vergadering moet
worden gemaakt. Uiteraard vervalt in die situatie onze bovengenoemde toestemming.

Eshuis Accountants en Belastingadviseurs B.V.

Algemene voorwaarden / Handelsregister K.v.K. Enschede nr. 06082123

Lid van het

Indien u deze jaarstukken en de controleverklaring opneemt op internet, dient u te waarborgen dat de
jaarstukken goed zijn afgescheiden van andere informatie op de internetsite. Afscheiding kan bijvoorbeeld
plaatsvinden door de jaarstukken in niet-bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen of door
een waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarstukken verlaat ("u verlaat de beveiligde jaarstukken,
waaronder de door uw accountant gecontroleerde jaarrekening").

Met vriendelijke groet,
Eshuis,
Registeraccountants

H. Schreur RA
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Geacht bestuur,
Opdracht
De verklaring is opgenomen in de overige gegevens. Het betreft hier een controleverklaring.
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Resultaten
Bespreking van de resultaten
2021
€

Begroting
2021
€

2020
€

Baten
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
Lasten uit beleggingen
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Lasten doelstellingen

290.772
36.450
54.975
2.154
22.407
62.815

286.100
40.400
87.400
5.700
200
26.450
300.000

296.054
35.400
82.241
30
17.727
31.838

Totaal van som der kosten

178.801

460.150

167.236

Totaal van bedrijfsresultaat

111.971

-174.050

128.818

Financiële baten en lasten

43

-

110

Totaal van netto resultaat

112.014

-174.050

128.928
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Financiële positie

Analyse van de financiële positie
31-12-2021

31-12-2020

€

€

3.222
1.951.587

3.132
1.840.771

1.954.809

1.843.903

-104.855

-129.963

1.849.954

1.713.940

3.901.000
10.000

3.901.000
10.000

3.911.000

3.911.000

5.760.954

5.624.940

5.670.373
90.581
5.760.954

5.558.359
66.581
5.624.940

Op korte termijn beschikbaar
Vorderingen
Liquide middelen

Kortlopende schulden
Liquiditeitssaldo
Vastgelegd op lange termijn
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen
Financiering
Stichtingsvermogen
Voorzieningen
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Meerjarenoverzicht
31-12-2021
€

31-12-2020
€

31-12-2019
€

31-12-2018
€

31-12-2017
€

3.901.000
10.000

3.901.000
10.000

3.780.000
507.609

3.780.000
512.000

4.002.719
514.000

3.222
1.951.587
5.865.809

3.132
1.840.771
5.754.903

10.945
1.301.920
5.600.474

15.554
1.244.359
5.551.913

4.490
1.188.994
5.710.203

5.670.373
90.581
104.855
5.865.809

5.558.359
66.581
129.963
5.754.903

5.429.431
50.000
121.043
5.600.474

5.373.058
178.855
5.551.913

5.362.445
237.082
110.676
5.710.203

2021
€

2020
€

2019
€

2018
€

2017
€

290.772
111.971
112.014
5.670.373

296.054
128.818
128.928
5.558.359

306.133
-249.836
56.372
5.429.431

300.712
-290.220
10.614
5.373.058

308.949
-418.233
-98.255
5.362.445

Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal activa
Passiva
Stichtingsvermogen
Voorzieningen
Kortlopende schulden
Totaal passiva

Baten
Totaal van bedrijfsresultaat
Totaal van netto resultaat
Stichtingsvermogen
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BESTUURSVERSLAG
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JAARVERSLAG
LOKAAL FONDS HENGELO
Fuldauerstichting

2021

Het ontstaan
Het vermogen van Lokaal Fonds Hengelo is met name ontstaan door de verkoop van het in eigendom
zijnde appartementencomplex ’t Swafert in Hengelo. Met de opbrengst is in 2010 een woonzorgcomplex
gerealiseerd in Den Ham aan de Nienenhoek 4. Dit complex is langdurig verhuurd aan twee
zorginstellingen die zich met name richten op de behandeling en begeleiding van kinderen,
(jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking met bijkomende problematiek en
dementerende ouderen. Vanuit het bestaande vermogen met de huurpenningen en het rendement op
het vermogen wil ons fonds een duurzame bijdrage leveren aan het sociale klimaat van Hengelo.
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BESTUURSVERSLAG
1.

Algemene zaken

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2021 van Lokaal Fonds Hengelo | Fuldauerstichting. Wij werken met
enthousiasme en met de overtuiging dat de projecten, die wij mede mogelijk maken, ertoe doen. Wij
vinden het van het grootste belang om bestaande én nieuwe projecten van initiatiefnemers, die
Hengelo een warm hart toedragen, waar mogelijk te ondersteunen.
Of het nou een kampioenschap is dat in Hengelo wordt gehouden, of een symposium dat werd
georganiseerd rondom het thema sociaal werk: Lokaal Fonds Hengelo blijft de ontwikkelingen binnen
Hengelo volgen en zet zich in om waardevolle initiatieven, projecten en evenementen, die Hengelo
mooier maken, met enthousiasme en financiële middelen te steunen.
2021: een veelbewogen jaar. Een jaar waarin verschillende organisaties steeds opnieuw overeind
probeerden te blijven en lieten zien hoe wendbaar en weerbaar ze zijn. Het doet ons goed dat
mensen samen aan de slag willen, op hún manier en werkend aan hun project of initiatief. Als
goededoelenstichting hebben wij juist de middelen om Hengelo aantrekkelijk te maken door
maatschappelijke initiatieven, projecten en evenementen financieel mede te ondersteunen. Ieder
jaar hebben wij de mogelijkheid om maximaal € 300.000, -- te schenken aan mooie initiatieven in
Hengelo. Ondanks dat niet alle projecten konden doorgaan ten gevolge van Corona, hebben we toch €
62.815,00 geschonken aan de Hengelose samenleving.
Wij zien initiatiefnemers weer in beweging komen en kijken uit naar 2022
Hoe wij Hengelo een stukje mooier maken? Lees ons Jaarverslag 2021.

Doelstelling
Lokaal Fonds Hengelo heeft tot doel het financieel ondersteunen van initiatieven die een positieve
bijdrage leveren aan de Hengelose samenleving en die het welzijn van de inwoners van Hengelo
bevorderen. Wij kunnen initiatieven onder voorwaarden ondersteunen door het verlenen van een
borgstelling, lening of schenking. De doelstelling van ons fonds wordt gerealiseerd door het inzetten
van de opbrengsten uit het vermogen en te verkrijgen subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen,
legaten en alle andere baten.
Als Lokaal Fonds Hengelo hebben wij een brede doelstelling waardoor een breed scala aan initiatieven,
activiteiten en projecten `voor een financiële bijdrage in aanmerking kunnen komen.
Voor onszelf onderscheiden wij de volgende maatschappelijke sectorgroepen:
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Cultuur en historie
Educatie
Ontspanning
Welzijn
Wonen

Kunst
Natuur
Sport
Werk
Zorg

Aanvragen die vanuit één van de bovenstaande sectorgroepen bij ons fonds binnenkomen, worden
getoetst aan de hand van onze voorwaarden. Waar nodig of gewenst zoeken wij de samenwerking op
met andere fondsen en organisaties.
Lokaal Fonds Hengelo is levensbeschouwelijk en politiek ongebonden, ons fonds staat open voor
iedereen. Als goededoelenfonds ondersteunen wij projecten financieel, maar we zorgen zelf niet voor
de uitvoering.
Onze wens is dat elke organisatie, stichting, vereniging en actieve burger met ideeën voor initiatieven
weet dat via Lokaal Fonds Hengelo een financiële bijdrage verkregen kan worden om hun idee te
verwerkelijken.
Waar wij enthousiast van worden: Hengelo een stukje mooier maken.

Missie
Hoe kan de Hengelose gemeenschap kenbaar maken welke maatschappelijke zaken belangrijk zijn in
hun wijk of omgeving? Wat zijn de echte noden in Hengelo en welke initiatieven dragen bij aan een
leefbaar, gezellig en maatschappelijk betrokken Hengelo? Wij willen met de inzet van Lokaal Fonds
Hengelo hierbij een belangrijke rol spelen.
De diversiteit aan maatschappelijke noden in Hengelo is groot. Dat vertaalt zich lang niet altijd in
aanvragen voor Lokaal Fonds Hengelo. Er zijn maatschappelijke noden die ons niet bereiken in
bijvoorbeeld een aanvraag. Samen met onze partners willen wij kijken hoe we als katalysator kunnen
fungeren om ervoor te zorgen dat projecten worden ontwikkeld die we mede kunnen financieren. Wij
willen zelf het initiatief nemen om te horen wat er in de Hengelose samenleving speelt. Wij hebben het
voornemen met partners sessies op te zetten om van daaruit een thema te kiezen waarop we een
actievere rol gaan invullen.
Het is onze missie om inwoners van Hengelo bij te staan en te helpen bij het realiseren van
maatschappelijk relevante initiatieven en mooie Hengelose evenementen. Dit kunnen we doen door
financieel bij te dragen, te fungeren als stimulator of door een verbindende factor te zijn.
Het is onze eigen missie om het vermogen van ons fonds op een goede wijze te beheren, door risico’s
van onze beleggingen te monitoren en te waken voor het interen op ons eigen vermogen. Wij willen
nieuwe initiatieven ontwikkelen waarmee we gelden kunnen werven om daarmee initiatieven te
kunnen blijven ondersteunen, nu en in de toekomst.
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Werkgebied
Lokaal Fonds Hengelo is een fonds van en voor de Hengelose samenleving. Bij wijze van hoge
uitzondering kunnen ook projecten in andere gemeenten gesteund worden mits deze relevant zijn voor
de Hengelose samenleving.

Activiteiten
Natuurlijk realiseren we ons dat een fonds als het onze aantrekkingskracht heeft. Onze werkwijze is erop
gericht om projecten kritisch te beoordelen en de bestemde gelden op de meest effectieve wijze aan te
wenden maar zonder in de valkuil van overbodige bureaucratie te trappen. Overigens zullen wij er
onophoudelijk naar streven om optimaal toe te zien op de maatschappelijke meerwaarde van
ondersteunde activiteiten. Voor projecten die hun belang voor de Hengelose samenleving hebben
bewezen en waarvan de betrouwbaarheid vastgesteld is gold in 2021 nog het speerpuntenbeleid.
In 2021 heeft het bestuur maandelijks vergaderd. Naast het beoordelen van projecten zijn de volgende
activiteiten ondernomen:
• het opstellen van een beleggingsstatuut en de mogelijkheden bekijken bij verschillende banken;
• het opzetten van een communicatieplan;
• het beoordelen en herformuleren van criteria waaraan aanvragen moeten voldoen;
• het vaststellen van criteria die gelden wanneer verenigingen of stichtingen een beroep doen op
het coronafonds;
• het project “Round Tables” is opgestart, maar kon door Covid niet worden uitgevoerd;
• het onderzoeken van de mogelijkheden voor crowdfunding;
• het opstarten van het “beste idee” voor kado voor Hengelo;
• gesprekken met gemeente i.v.m. kado voor Hengelo;
• overwegen lidmaatschap H500;
• het organiseren van een themadag waarbij bestuur en RvT gezamenlijk kijken naar de toekomst.

2.

Bestuur

Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat uit zeven leden. In 2021 hebben wij in verband met het einde van de
zittingstermijn afscheid genomen van de heer P. Schiphorst. Een gedreven man met een sociaal hart.
Binnen het bestuur is de heer Schiphorst begonnen als secretaris en vanaf 2018 heeft hij zich ingezet
als voorzitter. In zijn rol als secretaris is hij de grondlegger geweest van een gedegen en betrouwbare
projectadministratie. In zijn functie als voorzitter heeft hij de eerste stappen gezet naar een bestuur
met een nieuw elan. Wij hebben de heer Schiphorst mogen ervaren als een vakkundige man, die zijn
expertise en netwerk heeft ingezet om het fonds verder te brengen. Ook in de moeilijke periode die
gekenmerkt werd door de coronapandemie.
Naast de heer Schiphorst hebben wij ook afscheid genomen van de heer J. van Dam. De heer Van Dam
heeft zich gevestigd buiten het werkgebied van Lokaal Fonds Hengelo en wij danken hem voor zijn
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inzet als secretaris. Wij hebben de heer Van Dam mogen ervaren als een empathische man, met een
goed gevoel voor rechtvaardigheid en verbondenheid.
De vacatures voor voorzitter, secretaris en bestuurslid hebben wij weer in kunnen vullen door
sollicitatierondes uit te schrijven. De RvT heeft uit de kandidaten de heer R. Pigge als nieuwe voorzitter,
de heer J. Nijkamp als secretaris en de heer B. Meester als nieuw bestuurslid benoemd. De
voorzittersrol is door de heer R. Pigge ingevuld, waardoor een vacature ontstond binnen het bestuur.
Wij zijn ervan overtuigd dat wij met deze benoemingen en de zittende bestuursleden kracht kunnen
bijzetten aan de missie van het fonds.
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De huidige samenstelling van het bestuur is als volgt:
Voorzitter:
De heer R. Pigge
Hoofdfunctie:
Directeur (Visie Selectie & Advies)
Nevenfuncties:
lid ledenraad Rabobank Centraal Twente
Lid Rabofonds Centraal Twente
Voorzitter Stichting Twentse Fondsen
Rooster van aftreden: September 2025 (niet herbenoembaar)
Secretaris:

De heer J. Nijkamp
Hoofdfunctie:
Nevenfuncties:

Managing Partner (IT2IT)
lid Metropool
Voorzitter Metropool Ambassadors Club
Lid H500
Rooster van aftreden: maart 2025 (herbenoembaar)
Penningmeester:

De heer A. Haken
Hoofdfunctie:
Directeur (Non Ferro Holding)
Nevenfuncties:
Penningmeester Pim Zaal Siegerstichting
Rooster van aftreden: september 2022 (herbenoembaar)

Bestuurslid:

Mevrouw J. Lodeweges
Hoofdfunctie:
Schrijver kinderboeken
Nevenfuncties:
Voorzitter Stichting Nooit Weer-Nie Wieder
Voorzitter Stichting DiVcult
Voorzitter Stichting Bernhards Ontmoeting
Lid Stichting partnersteden Hengelo-Emsdetten
Rooster van aftreden: September 2023 (herbenoembaar)

Bestuurslid:

Mevrouw E. Rouwenhorst
Hoofdfunctie:
Tekstschrijver en freelancejournalist
Nevenfuncties:
Voorzitter Stichting Hart voor Zuid
Rooster van aftreden: September 2023 (herbenoembaar)

Bestuurslid:

Mevrouw J. oude Alink
Hoofdfunctie:
Strategisch adviseur sociaal domein
Nevenfuncties:
Bestuurslid stichting Bernhardsontmoeting
Bestuurslid stichting Nooit Weer Nie Wieder
Bestuurslid stichting DiVCult
Rooster van aftreden: September 2024 (herbenoembaar)

Bestuurslid:

De heer B. Meester
Hoofdfunctie:
Eigenaar (Meesterlijke Koffie & Thee)
Nevenfuncties:
Bestuurslid Mixed Lions Hengelo
Rooster van aftreden: September 2025 (herbenoembaar)
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Vergoeding bestuur
De leden van het bestuur ontvangen ieder een vergoeding van € 4.200 op jaarbasis. Deze vergoeding is
inclusief alle gemaakte onkosten.
Zelfevaluatie bestuur
Het bestuur heeft in 2021 een zelfevaluatie uitgevoerd waarbij 21 vragen individueel door de
bestuursleden zijn ingevuld. Vervolgens zijn in de vergadering de vragen gezamenlijk besproken
waarbij enkele aandachtspunten naar voren zijn gekomen.
Navolgend wordt een korte samenvatting gegeven van vraagstellingen waarbij de conclusie wordt
meegenomen.
Het bestuur is van mening dat de bestuurstaken niet altijd evenwichtig kunnen worden verdeeld en
ervaart een werkdruk die het vrijwilligerskarakter van ons fonds lijkt te overstijgen. Dit wordt mede
veroorzaakt door de eigen ambitie.
Iedere maand is er een uitgebreide agenda voor de vergadering en het kost enkele uren aan
voorbereiding om alle onderwerpen inhoudelijk goed te kunnen bespreken. Dit kan gaan om zowel
interne als externe projecten. In 2021 kwam het regelmatig voor dat tijdens de reguliere
bestuursvergadering er te weinig tijd was om extra onderwerpen uitvoerig te behandelen. Derhalve
zijn er extra bijeenkomsten georganiseerd om de interne projecten adequaat te kunnen behandelen.
De vergaderingen verlopen in een goede sfeer en er is begrip en respect voor eenieder.
Het opleidingsniveau en de algemene deskundigheid van alle bestuursleden is goed te noemen. Ook
wordt de individuele deskundigheid daar waar nodig op een goede manier ingezet. De bestuursleden
hebben de keuze gemaakt om zich verder te bekwamen in het beoordelen van jaarrekeningen. Dit om
de aanvragen nog beter te kunnen doorgronden.
Alle leden hebben een uitgebreid eigen netwerk en zo nodig wordt deze ook ingezet om de doelen van
onze stichting te bereiken. Het bestuur treedt in voldoende mate als eenheid op naar buiten.
De beoordelingen van de externe projecten vinden in iedere vergadering plaats. De voorbereiding
geschiedt door twee bestuursleden. Alle aanvragen worden in de vergadering ter besluitvorming
zorgvuldig besproken. Indien een bestuurslid op enigerlei wijze bij de aanvraag is betrokken zal hij/zij
de vergadering verlaten. Op deze wijze is 100% onafhankelijkheid geborgd. Alle aanvragen worden
integer en met een open attitude besproken.
In 2021 is de keuze gemaakt om de beoordelingscriteria onder de loep te nemen. Ervaring leerde dat
criteria niet voor alle aanvragers eenduidig waren. Dit interne project heeft ertoe geleid dat er criteria
geformuleerd zijn die begrijpelijk zijn. De wens is om de nieuwe criteria vanaf 2022 te laten gelden.
De werkzaamheden die voorvloeien uit de opgestelde planning en control, worden goed en op tijd
opgestart. Eveneens is er een afzonderlijke actielijst welke iedere vergadering wordt besproken. Hier
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geldt een punt van aandacht dat sommige acties beter geprioriteerd moeten worden.
Het bestuur is van mening dat de informatieverstrekking naar de RvT op een goede wijze geschiedt.
Vier keer per jaar is er een gezamenlijke vergadering en de voorzitters van het bestuur en de RvT
hebben bij bijzonderheden onderling overleg. De toetsing van de Raad of het bestuur het beleid volgt
en adequaat handelt, gebeurt op basis van een kritische houding. Iedere gezamenlijke vergadering
kiest de RvT twee gerealiseerde projectaanvragen uit die vervolgens door de bestuursleden worden
toegelicht waarbij aanvraag en besluitvorming worden besproken. Op deze wijze verkrijgt de RvT een
goed inzicht in de werkwijze van het bestuur.
Organisatie en beheer
De administratieve en bestuurlijke procedures zijn in 2021 volledig overgezet naar een cloudomgeving. Hierdoor is een effectieve, efficiënte en betrouwbare werkwijze mogelijk.
Binnenkomende aanvragen worden in het systeem gebracht waarna twee bestuursleden een eerste
beoordeling maken en eventueel met aanvragers in contact treden. Na deze beoordeling wordt de
gehele aanvraag in de bestuursvergadering besproken waarna een besluit tot goedkeuring of afwijzing
wordt genomen. Er wordt naar gestreefd om iedere aanvraag binnen een termijn van drie maanden te
beoordelen.
Via een apart projectenoverzicht wordt de status van de beoordeling van de diverse aanvragen
alsmede het financiële beslag op het beschikbare budget zichtbaar gemaakt. Het projectenoverzicht
wordt viermaal per jaar aan de RvT gepresenteerd. Vanuit het projectenoverzicht kiest de RvT voor
iedere vergadering twee projecten ter beoordeling en bespreking. De gehele projectmap met alle
gegevens wordt aan de RvT aangeboden ter beoordeling.
Alle procedures zijn ingericht volgens de eisen van Algemene Verordening Gegevensbescherming. In een
privacyverklaring is ons privacybeleid opgesteld.
De marketinguitingen en de website van Lokaal Fonds Hengelo werden bijgehouden door de heer R.
Witting als extern adviseur. Eind 2021 heeft de heer R. Witting te kennen gegeven de werkzaamheden
te willen beëindigen en te genieten van zijn welverdiende pensioen. Wij danken de heer R. Witting
voor zijn betrokkenheid en zijn deskundige inzet. De werkzaamheden worden door bestuurslid
mevrouw E. Rouwenhorst opgepakt.
Voor het technische onderhoud van de website is een abonnement bij De Lijn in Hengelo afgesloten.
Met de organisatie van Indebuurt-Hengelo zijn afspraken gemaakt om projecten die door Lokaal Fonds
Hengelo financieel worden ondersteund de mogelijkheid te bieden zichzelf te presenteren op het
digitale platform van Indebuurt. In de digitale presentatie zal melding worden gemaakt dat het project
financieel wordt ondersteund door Lokaal Fonds Hengelo. Op deze wijze willen wij tevens Lokaal
Fonds Hengelo meer onder de aandacht brengen bij de Hengelose inwoners waarbij wij laten zien
welke projecten door ons worden ondersteund.
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De gehele financiële administratie wordt jaarlijks uitvoerig gecontroleerd door Eshuis Accountants uit
Enschede die als extern accountant eveneens de jaarrekening opstelt.
Fondsenwerving
In 2021 is niet ingezet op fondsenwerving. Uiteraard blijven de mogelijkheden tot donatie via de website
wel beschikbaar en hiervoor blijft een aparte bankrekening geopend. Vanzelfsprekend zullen de
bestuursleden alert blijven op signalen uit de markt van mensen die schenkingen, legaten, e.d.
overwegen.
Juridische zaken
In 2021 is het Lokaal Fonds Hengelo niet betrokken geweest bij een juridische procedure.
Covid-19
Evenals het jaar 2020 werd 2021 gekenmerkt door de gevolgen van Covid-19. Om stichtingen en
verengingen bij te staan om deze periode financieel door te komen, heeft Lokaal Fonds Hengelo het
zogenaamde Coronafonds in het leven geroepen. Speciaal voor verenigingen en stichtingen die niet in
aanmerking komen voor subsidies en het financieel moeilijk hebben. In 2021 heeft één stichting beroep
gedaan op dit fonds. Eind 2021 heeft het bestuur de keuze gemaakt om het Coronafonds op te heffen.
Kado voor Hengelo
In 2021 is intern een projectgroep samengesteld die zich gaat ontfermen over de mogelijkheden wat wij
als fonds aan de gemeenschap Hengelo kunnen schenken. Dit in het kader van het jubileumjaar van
Lokaal Fonds Hengelo. Binnen het bestuur is vastgesteld dat het Kado voor Hengelo een kunstwerk of
een toevoeging aan de openbare ruimte behoort te zijn. Een cadeau dat in nauwe samenspraak met de
gemeente een plek krijgt in het nog te realiseren Wetplein achter de Lambertusbasiliek. Voor de
realisatie van dit project en het aanbieden van het Kado voor Hengelo zijn wij als fonds afhankelijk van
de oplevering van het Wetplein.

3.

Raad van Toezicht

Samenstelling Raad van Toezicht (hierna RvT)
De samenstelling van de RvT is in 2021 niet gewijzigd.
Zelfevaluatie RvT.
Op 31 maart 2022 heeft de RvT een zelfevaluatie gehouden.
De onderstaande onderwerpen kwamen aan de orde:
•
Samenstelling en omvang RvT
De samenstelling van de RvT is goed. Zowel naar beroepsmatige achtergrond als naar geslacht is er
sprake van een evenwichtige verdeling. Alle leden hebben veel ervaring op verschillende gebieden. De
omvang van de RvT wordt als passend beschouwd in relatie tot de taken die zij moet uitvoeren. In 2021
is er geen aanleiding geweest om externe deskundigheid in te huren, met uitzondering van de
accountant voor het opstellen en toelichten van de jaarrekening.
Paraaf voor
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•
Rol van de Toezichthouder
Het bewaken van de statutaire uitgangspunten, het goedkeuren van de jaarrekening het goedkeuren
van de begroting, het op sterkte houden van het bestuur en de resterende werkzaamheden aan de
Nienenhoek waren voor 2021 de belangrijkste taken. Deze taken zijn conform de goedgekeurde
procedures door het bestuur afgehandeld. Door het aftreden van een bestuurslid aan het einde van zijn
benoembare periode ontstond er een vacature binnen het bestuur. Deze is inmiddels ingevuld aan de
hand van een opgestelde profielschets. Daarnaast gaf onze secretaris aan dat hij tegen 1 maart 2021 zijn
functie neer wenste te leggen in verband met zijn voornemen om naar een ander deel van het land te
gaan verhuizen. Deze vacature is intern ingevuld.
•
Adviesrol en klankbord
In 2021 is er weer een themabijeenkomst georganiseerd waar we gelukkig weer fysiek aanwezig konden
zijn. In deze bijeenkomst hebben we samen met het bestuur een eerste aanzet gemaakt voor een nieuw
beleidsplan voor de komende jaren.
•
Samenspel met het bestuur
De 4 gezamenlijke vergaderingen die zowel fysiek als digitaal gehouden werden verlopen in een open en
prettige sfeer en hebben voldoende diepgang. Er is ruimte voor verschil van inzicht en discussies, maar
deze worden altijd gevoerd met respect voor eenieder en met een constructieve grondhouding.
•
Wijze van informatie verkrijgen en gebruik van informatie
De RvT is tevreden over aangeleverde informatie. De in 2019 gemaakte afspraken over het tijdig
aanleveren van stukken en de volledige informatie over te beoordelen projecten wordt goed
nagekomen. Toch leeft zowel bij het bestuur als bij de RvT de behoefte een aantal werkprocessen nader
te evalueren. Dit heeft begin 2022 plaatsgevonden.
•
Functioneren als team
Het interne overleg en de voorbespreking van de gecombineerde vergaderingen verlopen goed, voor
zover deze door de coronamaatregelen plaats kunnen vinden. Er is ruimte voor een ieders inbreng en er
wordt in een open en ontspannen sfeer van gedachten gewisseld en standpunten bepaald.
•
Inbreng afzonderlijke leden
Alle leden van de RvT functioneren naar behoren. Zij brengen hun kennis en ervaring in zowel in het
vooroverleg alsook in de gecombineerde vergaderingen.
De zelfevaluatie is in de bestuursvergadering van 11 mei 2022 gedeeld met het bestuur.
Toezicht en advies
In 2021 heeft de RvT 4 keer vergaderd met het bestuur. Bij vrijwel alle vergaderingen was iedereen
aanwezig.
De vaste agendapunten waren in 2021 de begrotingscyclus, overzicht van projecten en het bespreken
hiervan. De te bespreken projecten werden door de RvT gekozen.
Onderwerpen die aan de orde geweest zijn waren:
•
•
•

De benoeming van een nieuw bestuurslid en de secretaris en voorzitter die in hun functie
benoemd werden.
Het bespreken en goedkeuren van de begrotingen voor 2022.
Het bespreken en goedkeuren van het beleggingsstatuut.
Paraaf voor
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•
•
•
•
•
•

Het bespreken en goedkeuren van het jaarverslag 2020.
De afwikkeling van de resterende werkzaamheden aan de Nienenhoek.
Het spreiden van het vermogen van de stichting.
De voorbereiding van een nieuw beleidsplan.
Het vacatiegeld van de bestuursleden.
Het inrichten van een vorm van kwartaalrapportage (het verbeteren van de werkprocessen).

Ook is er in 2021 regelmatig contact geweest tussen de voorzitters van het bestuur en die van de RvT.
De RvT heeft voorafgaand aan elke vergadering apart vergaderd om de agendapunten voor te
bespreken en af te stemmen
De huidige samenstelling van RvT is als volgt:
Voorzitter:

De heer M. Soek
Hoofdfunctie:
geen
Nevenfuncties:
lid werkgroep Dag van de Mantelzorg Hengelo
Rooster van aftreden: September 2023 (niet herbenoembaar)

Lid:

De heer H. Nijenhuis
Hoofdfunctie:
geen
Nevenfuncties:
Voorzitter Stichting Vrienden v.d. schouwburg Hengelo
Rooster van aftreden: September 2024 (niet herbenoembaar)

Lid:

Mevrouw F.H.M. Meijerink
Hoofdfunctie:
Business Controller
Nevenfuncties:
Stichting Wens Ambulance Oost Nederland
Rooster van aftreden: September 2022 (herbenoembaar)

4.

Risico´s en onzekerheden

Reputatie
Een goede reputatie is van essentieel belang voor ons fonds. Wij willen zoveel mogelijk transparant zijn
en laten zien wat wij doen en waar wij voor staan. Alle informatie wordt zoveel mogelijk via onze
website naar buiten gebracht. Ook dit jaarverslag geeft een goede inzage in ons fonds en draagt hier aan
bij. In 2021 waren wij van plan om het Roundtable-project op te pakken. Een project om met andere
vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, politici en leveranciers in gesprek te gaan om de
noden in Hengelo te kunnen visualiseren. Helaas hebben wij de organisatie niet kunnen oppakken in
2021 in verband met Covid-19. Als bestuur hebben we de keuze gemaakt om op een andere manier
invulling te geven aan de Roundtables. In 2022 gaan we beginnen met de start hiervan.
Onze bestuursleden hebben een goede reputatie en zijn niet betrokken in juridische en/of
strafrechtelijke procedures.
Omgang met het vermogen
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Het vermogen bestaat uit onroerend goed, leningen met een maatschappelijk doel en liquiditeiten
waarbij onroerend goed de hoofdmoot vormt. Het liquide vermogen en de huurinkomsten zijn
noodzakelijk voor de continuïteit van het voor schenkingen beschikbare budget. Onzekerheden zijn het
beleid van de overheid met betrekking tot vastgoed in de zorg. De ontwikkelingen in de vastgoedsector
in het algemeen zijn positief. Voor het liquide deel van het vermogen speelt de voortdurende extreem
lage rentestand als gevolg van het beleid van de Europese Centrale Bank een negatieve rol. Gelet op de
afgelopen jaren en de verwachtingen voor de komende jaren houden wij er rekening mee dat de
rendementen op het liquide vermogen nagenoeg geen bijdrage leveren aan het voor schenkingen
beschikbare budget. In 2021 is een beleggingsstatuut opgesteld waarmee de kaders zijn gesteld die
passen bij ons fonds. Om de risico’s op rendementen te spreiden heeft het fonds de keuze gemaakt om
een gedeelte van haar liquide vermogen te gaan beleggen. Het vermogen dat belegd gaat worden,
wordt verdeeld over 2 banken. Dit wordt in 2022 verder geconcretiseerd.
De Nienenhoek
Lokaal Fonds Hengelo is eigenaar van het 2010 opgerichte woonzorgcomplex aan de Nienenhoek 4 te
Den Ham. Dit complex is langdurig verhuurd aan twee zorginstellingen die zich met name richten op de
behandeling en begeleiding van kinderen en (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking
met bijkomende problematiek en dementerende ouderen. In 2021 heeft het bestuur de keuze gemaakt
om de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd rondom het onderhoud van schilderwerk uit te
besteden aan de hand van een meerjarenplan.
Bedrijfsvoering
Lokaal Fonds Hengelo is een vrijwilligersorganisatie, waar professioneel wordt gewerkt. Zoals elke
organisatie loopt ook Lokaal Fonds Hengelo een frauderisico. Er wordt naar gestreefd fraude door
externe partijen zoals aanvragers of leveranciers te voorkomen door het hanteren van transparante
procedures en goede digitale vastlegging. Om risico’s op het gebied van cybersecurity zoveel mogelijk te
kunnen voorkomen wordt alle digitale informatie bij een externe professionele partij opgeslagen.
Projectaanvragen worden altijd door twee bestuursleden ter besluitvorming voorbereid. Indien een
bestuurder een aanvrager kent of op een andere wijze met het project in verband kan worden gebracht
zal de bestuurder dit aangeven en niet aan de voorbereiding en besluitvorming deelnemen.
Voor wat betreft interne fraude zijn er allerlei beheersmaatregelen genomen om fraude te voorkomen,
ook al is er de overtuiging dat de kans op fraude bij Lokaal Fonds Hengelo buitengewoon klein is. Maar
omdat de gevolgen enorm kunnen zijn, is het risico op fraude geminimaliseerd met een strikte
functiescheiding, een regeling voor de teken- en betalingsbevoegdheid en een regeling met betrekking
tot tegengesteld belang. De RvT speelt hierbij uitdrukkelijk een rol. Alle betalingen worden door middel
van het ‘vier-ogen-principe’ uitgevoerd.
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5. Overzicht aanvragen
Algemeen
De beoordeling van de aanvragen vindt door het gehele bestuur plaats in de reguliere vergaderingen.
Ter voorbereiding op de besluitvorming worden aanvragen altijd door twee bestuursleden voorbereidt.
De beoordeling vindt plaats aan de hand van door het bestuur opgestelde criteria. In een aantal
gevallen vindt ter verheldering en nadere toelichting een bespreking plaats met de indieners. Er wordt
naar gestreefd een aanvraag binnen drie maanden te beoordelen. De aanvragers ontvangen via de mail
het besluit tot toekenning of afwijzing. Er is geen mogelijkheid tot correspondentie omtrent het
besluit.
Speerpuntprojecten
Jaarlijks stelt het bestuur de speerpuntprojecten vast, die vanwege hun belang voor Hengelo meerjarig
worden ondersteund. Het bestuur heeft de keuze gemaakt om geen beperkende periode aan
speerpuntprojecten toe te kennen. Bij deze meerjarige toekenningen worden de uitbetaling pas
uitgevoerd na een bestuursbesluit en een door het Lokaal Fonds Hengelo goedgekeurde door
aanvrager in te dienen verantwoording van het project over het voorafgaande jaar. Het voor deze
speerpuntprojecten beschikbare deelbudget en de onderverdeling daarvan wordt jaarlijks door het
bestuur vastgesteld. Het bestuur streeft naar een zo evenwichtig mogelijke spreiding over de sectoren.
Voor het jaar 2021 zijn de volgende activiteiten aangemerkt als speerpuntproject:
BAM! Festival (evenement)
De Slinger (alle sectoren/vliegwielfunctie)
G-Disco (zorg/achterstandsgroepen)
Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo (welzijn/algemeen)
Stichting Vocale Promotie Hengelo (cultuur/evenement)
Weekendschool (leren/jeugd)
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Aanvragen
In 2021 heeft het bestuur in totaal 44 aanvragen voor donaties beoordeeld. Een aantal aanvragen
zijn in 2020 bij ons fonds ingediend, waarover in 2021 een besluit is genomen. In onderstaand
diagram komt dit tot uiting.

Diagram: beoordeelde aanvragen met onderverdeling welk jaar ingediend

Deze 44 aanvragen zijn als volgt beoordeeld:
Aantal projecten dat door ons fonds is ondersteund:

13

Aantal projecten dat door initiatiefnemers is ingetrokken

5

Aantal projecten waarover geen besluit is genomen in 2021 (*)

6

Aantal projecten dat is goedgekeurd voor donatie, maar zijn ingetrokken

1

(*) Dit zijn aanvragen waarover het bestuur nog onvoldoende informatie had om een besluit te
kunnen nemen. Deze aanvragen zijn in 2022 beoordeeld.
Hieronder een overzicht van projecten die een donatie in 2021 van ons fonds hebben ontvangen,
onderverdeeld in de maatschappelijke sectorgroepen.
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De volgende projecten hebben van ons fonds een donatie mogen ontvangen (of gaan een donatie
ontvangen na een verantwoording of verzoek tot uitbetaling).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stichting Pakhuis Oost
Hengelo Leest aanvullende bijdrage
Hengelose Revue aanschaf apparatuur
Stichting Onderwijsbegeleiding
Stichting Hengelo Leest
Broedplaats Tulp Hengelo
Stichting Erfgoed Hengelo
Stichting Twente Tegen Kanker
TCOV Concertkoor Twente
Stichting Voor Sociale Ontwikkeling Hengelo
Stichting FC Twente, Scoren In De Wijk
Nk Masters Marathon
HGV Jubileumjaar
Boek 110 Jaar Tuindorp
De Slinger
Stichting Kerstdiner Hengelo
Kunst in het Park
VisiteClowns
Faces, I See Faces

In 2021 is er totaal beschikbaar gesteld voor het realiseren van bovenstaande projecten een bedrag
van: € 62.815,00

6.

Toekomst Lokaal Fonds Hengelo

Lokaal Fonds Hengelo staat als fonds. Ook in 2021 hebben we ons daar hard voor ingezet. Een van de
aandachtspunten voor de komende jaren is te kijken op welke sectoren we een netwerkorganisatie
kunnen neerzetten. Een manier om samen met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties,
politici en leveranciers in gesprek te gaan om de noden in Hengelo te kunnen visualiseren. Samen met
stichting Twentse Fondsen wil Lokaal Fonds Hengelo de samenwerking onder fondsen bevorderen om
daarmee initiatieven te kunnen laten slagen.
In verband met het jubileum van Lokaal Fonds Hengelo geven wij de gemeenschap van Hengelo een
cadeau. De inwoners van Hengelo worden betrokken bij het bepalen van het cadeau. Een manier om
draagvlak te creëren maar ook meer gestalte te geven aan de identiteit van Lokaal Fonds Hengelo.
Door vanuit het perspectief van de aanvrager te kijken, willen we verbeteringen aanbrengen. Dit heeft
ertoe geleid dat we de criteria hebben aangepast en onnodige drempels hebben weggehaald. De
aangepaste criteria worden in 2022 ingevoerd waardoor het voor de aanvrager eenvoudiger is om een
aanvraag in te kunnen dienen. Als bestuur hebben we stilgestaan hoe de criteria op eenzelfde wijze
geïnterpreteerd kunnen worden om weloverwogen en gegronde keuzes te kunnen maken.
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Als bestuur hebben we er bewust voor gekozen om het risico op een negatief rendement op het liquide
vermogen te minimaliseren. Dit door een gedeelte te beleggen onder twee verschillende banken.
Ook de interne procedures en systemen worden onder de loep genomen om nog efficiënter en
betrouwbaarder te kunnen werken.
Met elkaar en voor elkaar willen wij als Lokaal Fonds Hengelo onze stad ook in 2022 een beetje mooier
maken en laten excelleren. En dat doen we graag met alle Hengeloërs.
Wij hopen dan ook van harte dat 2022 in alle opzichten een positief jaar mag worden. Dat de
maatschappij weer in heel haar glorie mag opbloeien, dat evenementen weer mogen worden opgestart,
dat welzijn mag bijdragen aan welvaart en dat Lokaal Fonds Hengelo mag helpen Hengelo mooier te
maken.
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JAARREKENING
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021

31 december 2021
€

ACTIVA

€

31 december 2020
€

€

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Gebouwen en -terreinen

1

Financiële vaste activa

3.901.000

3.901.000

2

10.000

10.000

Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa 3

3.222

3.132

1.951.587

1.840.771

5.865.809

5.754.903

VLOTTENDE ACTIVA

Liquide middelen

Totaal activazijde

4
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31 december 2021
€

PASSIVA

€

31 december 2020
€

€

STICHTINGSVERMOGEN

5

5.670.373

5.558.359

VOORZIENINGEN

6

90.581

66.581

KORTLOPENDE SCHULDEN

7

104.855

129.963

5.865.809

5.754.903

Totaal passivazijde

Paraaf voor
waarmerkingsdoeleinden

Lokaal Fonds Hengelo / Fuldauerstichting, Hengelo

Bladzijde 27

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

2021
€

Begroting
2021
€

2020
€

290.772

1.000
285.100

250
12.411
283.393

290.772

286.100

296.054

36.450
54.975
2.154
22.407
62.815

40.400
87.400
5.700
200
26.450
300.000

35.400
82.241
30
17.727
31.838

Totaal van som der kosten

178.801

460.150

167.236

TOTAAL VAN BEDRIJFSRESULTAAT

111.971

-174.050

128.818

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten
TOTAAL VAN NETTO RESULTAAT

43
112.014

-174.050

110
128.928

Baten
Baten uit fondsenwerving
Renteopbrengsten leningen
Baten uit beleggingen

8

9

Lasten
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
Lasten uit beleggingen
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Lasten doelstellingen

10
11
12
13
14

Resultaatbestemming
Overige reserve

112.014

128.928
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KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021

€

Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo van baten en lasten
Aanpassingen voor
Toename (afname) van de voorzieningen
Dotatie voorziening
Verandering in werkkapitaal
Mutatie vorderingen
Toename (afname) van overige schulden

6

7

Ontvangen interest
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten

Verloop van toename (afname) van geldmiddelen
Geldmiddelen aan het begin van de periode
Toename (afname) van geldmiddelen
Geldmiddelen aan het einde van de periode

€

2020
€

111.971

128.818

24.000

-33.419
50.000

-90
-25.108

Totaal van kasstroom uit bedrijfsoperaties

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten
Verwerving van materiële vaste activa
1
Ontvangsten uit hoofde van vervreemding 2
van financiële vaste activa
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten
Totaal van toename (afname) van geldmiddelen

2021
€

7.813
8.919
-25.198
110.773

16.732
162.131

43

111

110.816

162.242

-

-121.000

-

497.609
-

376.609

110.816

538.851

1.840.771
110.816
1.951.587

1.301.920
538.851
1.840.771
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon
Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister
Lokaal Fonds Hengelo / Fuldauerstichting is feitelijk en statutair gevestigd op Veluwestraat 96, 7559 LH te
Hengelo en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41027319.
Algemene toelichting
De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon
De activiteiten van Lokaal Fonds Hengelo / Fuldauerstichting bestaan voornamelijk uit:
het verlenen van faciliteiten aan instellingen die zich richten op een algemeen maatschappelijk belang, in de
breedste zin van het woord, alsmede het verstrekken van geldleningen, het beheren en verkrijgen van en het
beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen.
Het werkgebied van de stichting is hoofdzakelijk de gemeente Hengelo (Overijssel).
Met ingang van 1 januari 2013 is Lokaal Fonds Hengelo / Fuldauerstichting aangemerkt als algemeen nut
beogende instelling (ANBI). De fondsenwerving is van start gegaan in het jaar 2014.
Informatieverschaffing over schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Lokaal
Fonds Hengelo / Fuldauerstichting zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de
in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste
inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen
opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
Algemene grondslagen voor verslaggeving
De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met RJk C2 'Kleine fondsenwervende instellingen' van de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is
opgesteld in euro's.
Activa en verplichtingen 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.
Grondslagen
Materiële vaste activa
De bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen actuele waarde. De bedrijfsgebouwen en terreinen worden eens in de drie jaar getaxeerd.
Materiële vaste activa worden, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs
inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa
waarop de subsidies betrekking hebben.
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Bijzondere waardeverminderingen van materiële vaste activa
De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare
waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief
te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief
behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de
realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.
Financiële vaste activa
De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en overige
vorderingen, alsmede gekochte leningen die tot het einde van de looptijd zullen worden aangehouden. Deze
vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde. Vervolgens worden deze leningen gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien er bij de verstrekking van leningen sprake is van disagio of agio, wordt
dit gedurende de looptijd ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht als onderdeel van de
effectieve rente. Ook transactiekosten worden verwerkt in de eerste waardering en als onderdeel van de
effectieve rente ten laste van het resultaat gebracht. Bijzondere waardeverminderingen worden ten laste van de
staat van baten en lasten gebracht.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen
wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
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.
Voorziening voor groot onderhoud
Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig
te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening wordt bepaald op basis van het
geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot
onderhoud verloopt.
Kortlopende schulden
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.
De bepaling van het resultaat
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.
Overige bedrijfskosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
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Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht
bestaan uit de liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend tegen een geschatte
gemiddelde koers. Koersverschillen op geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit
financieringsactiviteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt,
waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen
uit hoofde van het financiële leasingcontract zijn voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een
uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een
uitgave uit operationele activiteiten.
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TOELICHTING OP DE BALANS
Vaste activa
1 Materiële vaste activa
Gebouwen en -terreinen

€

Stand per 1 januari 2021
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2021

6.122.846
-2.221.846
3.901.000

Mutaties
Saldo mutaties

-

Stand per 31 december 2021
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2021

6.122.846
-2.221.846
3.901.000

Onder de gebouwen en -terreinen is een woonzorgboerderij opgenomen, gelegen aan de Nienenhoek 4 te Den
Ham. Deze woonzorgboerderij is 20 augustus 2010 in gebruik genomen.
Het onroerend goed is ultimo 2018 getaxeerd en gewaardeerd tegen actuele waarde.
31-12-2021

31-12-2020

€

€

10.000

10.000

31-12-2021

31-12-2020

€

€

10.000

10.000

2 Financiële vaste activa
Overige vorderingen

Overige vorderingen
Lening Stichting Cultuurpodium (projectnummer 13013)
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Lening Stichting Cultuurpodium (projectnummer 13013)
Stand per 1 januari
Hoofdbedrag
Boekwaarde per 1 januari
Saldo mutaties
Stand per 31 december
Hoofdbedrag
Boekwaarde per 31 december
Rentepercentage
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2021

2020

€

€

10.000
10.000

10.000
10.000

-

-

10.000
10.000

10.000
10.000

0%

0%

Aan Stichting Cultuurpodium Houtmaat is een lening verstrekt van EUR 20.000. Afgesproken is dat er jaarlijks
een aflossing wordt gedaan van EUR 2.000. De lening is renteloos.
In de toewijzing is vastgelegd dat onder bepaalde voorwaarden EUR 10.000 van de lening kan worden omgezet
in een schenking. In 2015 al voorzichtigheidshalve een voorziening getroffen van EUR 10.000. Deze voorziening
van EUR 10.000 is in 2017 teruggedraaid.
De lening dient volledig afgelost te worden door Stichting Cultuurpodium Houtmaat. In 2020 en 2021 heeft geen
aflossing plaatsgevonden.
Vlottende activa

3 Overige vorderingen en overlopende activa
Vooruitbetaalde verzekeringen
Te ontvangen rente spaarrekening

4 Liquide middelen
Rabobank - spaarrekening
Rabobank - rekening-courant
Rabobank - ANBI Rekeningen

31-12-2021

31-12-2020

€

€

3.222
3.222

3.057
75
3.132

31-12-2021

31-12-2020

€

€

997.516
953.757
314
1.951.587

997.473
841.815
1.483
1.840.771
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5 Stichtingsvermogen
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

Stand per 1 januari 2021
Resultaat boekjaar
Resultaatverdeling
Uit resultaatverdeling
Stand per 31 december 2021

6 Voorzieningen
Voorziening groot onderhoud gebouwen

Voorziening groot onderhoud gebouwen
Stand per 1 januari
Onderhoudskosten ten laste van voorziening
Dotatie
Stand per 31 december

7 Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva

Overige schulden en overlopende passiva
Te betalen schenkingen
Accountants- en administratielasten
Te betalen onderhouds- en beheerlasten
Vooruitontvangen huur
Te betalen verbouwkosten
Te betalen vergoedingen
Nog te betalen bankrente

Overige reserve

Onverdeeld
resultaat

Totaal

€
5.558.359
-112.014
5.446.345

€
112.014
112.014
224.028

€
5.558.359
112.014
112.014
-112.014
5.670.373

31-12-2021

31-12-2020

€

€

90.581

66.581

2021

2020

€

€

66.581
24.000
90.581

50.000
-33.419
50.000
66.581

31-12-2021

31-12-2020

€

€

104.855

129.963

31-12-2021

31-12-2020

€

€

75.975
12.706
9.174
5.125
1.500
375
104.855

53.475
11.980
45.782
5.126
12.100
1.500
129.963
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

8 Baten
Baten uit fondsenwerving
Renteopbrengsten leningen
Baten uit beleggingen

2021

Begroting
2021

2020

€

€

€

290.772
290.772

1.000
285.100
286.100

250
12.411
283.393
296.054

Met ingang van 1 januari 2013 is de Lokaal Fonds Hengelo / Fuldauerstichting aangemerkt als algemeen nut
beogende instelling (ANBI). De fondsenwerving is van start gegaan in het jaar 2014.

9 Baten uit beleggingen
Opbrengsten uit onroerend goed

2021

Begroting
2021

2020

€

€

€

290.772

285.100

283.393

De opbrengsten uit onroerend goed hebben betrekking op de huuropbrengsten van een woonzorgboerderij aan
de Nienenhoek 4 te Den Ham.
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10 Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen

Lonen
Vergoeding bestuursleden
Vergoeding leden raad van toezicht
Vergoeding overige

11 Lasten uit beleggingen
Dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen
Kleine onderhoudskosten
Belastingen onroerend goed
Assurantiepremie onroerende zaak
Bewakingskosten onroerend goed

12 Verkoopkosten
Drukwerk
Representatiekosten
Relatiebijeenkomsten
Advertentiekosten

13 Algemene kosten
Accountantskosten
Administratiekosten
Vergaderkosten
Juridische advieskosten
Websitekosten
Assurantiepremie
Automatiseringslasten
Bankkosten
Fondsenwerving
Communicatiekosten
Advieskosten
Kosten secretariële ondersteuning
Overige algemene kosten

2021

Begroting
2021

2020

€

€

€

30.450
4.500
1.500
36.450

29.400
4.500
1.500
35.400

29.400
4.500
1.500
35.400

2021

Begroting
2021

2020

€

€

€

24.000
19.906
5.604
4.989
476
54.975

50.000
21.000
8.750
5.250
2.400
87.400

50.000
23.616
5.204
2.977
444
82.241

2021

Begroting
2021

2020

€

€

€

1.331
823
2.154

1.000
200
2.000
2.500
5.700

30
30

2021

Begroting
2021

2020

€

€

€

6.534
6.534
1.333
146
1.138
967
4.206
1.513
36
22.407

5.000
2.500
1.500
5.000
1.200
550
1.200
1.500
1.000
2.000
2.500
1.500
1.000
26.450

7.105
7.105
256
83
1.149
1.610
418
1
17.727
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14 Lasten doelstellingen
Schenkingen conform doelomschrijving stichting
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2021

Begroting
2021

2020

€

€

€

62.815

300.000

31.838
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Analyse verschil uitkomst met budget
2021
€

Begroting
2021
€

€

Mutatie
%

290.772

286.100

4.672

1,6

290.772

286.100

4.672

1,6

36.450
54.975
2.154
22.407
62.815

40.400
87.400
5.700
200
26.450
300.000

-3.950
-32.425
-3.546
-200
-4.043
-237.185

-9,8
-37,1
-62,2
-100,0
-15,3
-79,1

Totaal van som der kosten

178.801

460.150

-281.349

-61,1

Totaal van bedrijfsresultaat

111.971

-174.050

286.021

164,3

Financiële baten en lasten

43

-

43

-

Totaal van netto resultaat

112.014

-174.050

286.064

164,4

Baten
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen
Lasten uit beleggingen
Verkoopkosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Lasten doelstellingen

Hengelo, 29 juni 2022

R.L.J. Pigge
Voorzitter

J.H. Nijkamp
Secretaris

A.M. Haken
Penningmeester

J. Noltes-Lodeweges
Lid

A.E. Oude Alink
Lid

B. Meester
Lid

F.H.M. Meijerink - Lid

H.A.M. Nijenhuis - Lid

E.M. Rouwenhorst
Lid
Goedkeuring door de Raad van
Toezicht

M. Soek - Voorzitter
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OVERIGE GEGEVENS
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
A. VERKLARING OVER DE JAARREKENING 2021
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2021 van Lokaal Fonds Hengelo / Fuldauerstichting te Hengelo gecontroleerd.
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen
van Lokaal Fonds Hengelo / Fuldauerstichting per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in
overeenstemming met RJK C2 'Kleine fondsenwervende instellingen' van de Nederlandse Raad voor
Jaarverslaggeving.
De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2021;
2. de staat van baten en lasten over 2021;
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Lokaal Fonds Hengelo / Fuldauerstichting zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
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B. VERKLARING OVER DE IN HET JAARVERSLAG OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat
uit:
- het bestuursverslag;
- de overige gegevens;
- Jaarverslag van bestuur en raad van toezicht
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW vereist is.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de
jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de
jaarrekening.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en
de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
C. BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING
Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met RJK C2 Kleine fondsenwervende instellingen. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk
voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening
mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur
de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft
om de huishouding te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische
alternatief is.
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de
onderneming haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.
De met governance belaste personen zijn verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de huishouding.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk
is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden
verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die
gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van
onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische
voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:
- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als
gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en
het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het
risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn
van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk
verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben
niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren
van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het
op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor
gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten.
Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden
kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.
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Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen,
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Almelo, 29 juni 2022
Eshuis Registeraccountants B.V.

H. Schreur RA
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