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Voorwoord  
Voor u ligt de jaarrekening van 2021 van Stichting Ucurtma. Stichting Ucurtma is opgericht op 8 

januari 2019, maar is pas ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op 25 maart 2019 (officiële 

oprichtingsdatum) te Rotterdam. Ons streven is het ondersteunen en bevorderen van onderwijs en 

voorlichting, het bestrijden van armoede en het bieden van steun aan mensen die hulp nodig 

hebben op internationaal vlak.  

  

Een gepubliceerde jaarrekening is noodzakelijk voor het verkrijgen en behouden van de status 

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) van de Belastingdienst.  

  

ANBI  

Deze jaarrekening is opgesteld rekening houdend met de ANBI eisen van de Belastingdienst. Een 

ANBI status heeft als voordeel dat donateurs hun giften af kunnen trekken van de belasting en dat 

de stichting wordt vrijgesteld van het betalen van belasting over ontvangen giften en schenkingen.  

  

Deze jaarrekening geeft inzicht in:  

• de balans per 31-december-2021; 

• de staat van baten en lasten over 2021; 

• de toelichting op de balans per 31-december-2021; 

• de toelichting op de staat van baten en lasten over 2021. 

  

Het bestuur van Stichting Ucurtma.  

  

Naciye Bahadir, Voorzitter  

  



4  

  

1 Balans per 31 december 2021 
 

 
Figuur 1 Balans per 31 december 2021 

  

Vaste activa Eigen vermogen

Algemene reserves € 5.335,97

€ 0,00 € 5.335,97

Vlottende activa Vreem vermogen

Vooruitbetaalde bedragen € 246,17 Vooruitontvangen bedragen € 246,17

€ 246,17 € 246,17

Liquide middelen

ING bank € 5.335,97

€ 5.335,97

Totale activa € 5.582,14 Totale passiva € 5.582,14

Balans per 31-12-2021

Activa Passiva
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2 Staat van baten en lasten over 2021 
 

 
Figuur 2 Staat van baten en lasten over 2021 

Baten

Werving

Actie Project Adana € 4.918,67

Actie Project Konya € 6.653,91

Evenement kinderdag € 256,21

Actie Project Şanlıurfa € 7.444,52

Algemene schenking € 6.425,42

€ 25.698,73

Schenking kosten

Website en domein € 333,96

Reclamekosten € 180,88

Bankkosten € 229,42

Project Adana € 1.895,78

Project Konya € 1.166,51

Project Şanlıurfa € 2.655,12

€ 6.461,67

Som der baten € 32.160,40

Lasten

Besteding projecten

Project Adana € 5.102,73

Project Konya € 5.821,10

Evenement kinderdag € 256,21

Project Şanlıurfa € 10.036,18

Algemene bestedingen € 433,74

€ 21.649,96

Algemene Kosten

Website en domein € 333,96

Reclamekosten € 180,88

Bankkosten € 229,42

Vacatiegeld bestuurders € 0,00

€ 744,26

Overige kosten

Kosten project Mugla € 1.895,78

Kosten project Afyon € 1.166,51

Kosten Project Kastamonu € 2.655,12

€ 5.717,41

Som der lasten € 28.111,63

Resultaat € 4.048,77

Staat van baten en lasten over 2021



6  

  

3 Toelichting op balans per 31 december 2021 
 

o Activa- zijde 

• Vaste activa 

De stichting is per 31 december 2021 niet in het bezit van vaste activa. 

• Vlottende activa 

De stichting heeft per 31 december 2021 €161,47 aan vooruitbetaalde bedragen voor de 

aankoop van de website en het domein voor de website. De opbouw van dit bedrag is 

weergegeven in figuur 3. 

 

  
 

 
Figuur 3 Opbouw vooruitbetaalde bedragen website en domein 

         

• Liquide middelen 

• De stichting heeft per 31 december 2021 enkel het saldo op de zakelijke rekening van de 

ING Bank als liquide middelen met een afrondingsverschil van €0,01. Er zijn geen liquide 

middelen in de kas (contant). 

 

o Passiva- zijde 

• Eigen vermogen 

Het eigen vermogen van de stichting bestaat per 31 december 2021 enkel uit algemene 

reserves. De algemene reserves zijn gevormd door het gehele positieve resultaat op de 

‘Staat van baten en lasten 2021’.  Er zijn geen beloningen toegekend aan de bestuurders. 

• Vreemd vermogen 

Het vreemd vermogen van de stichting bestaat per 31 december 2021 enkel uit de 

vooruitontvangen bedragen van de schenkers. Dit bedrag is op dezelfde manier 

opgebouwd als weergegeven in figuur 3. De schenker heeft het bedrag vooruitbetaald in 

2021 voor de kosten van de website tot 22 mei 2023 en in 2019 voor de kosten voor het 

domein tot 25 november 2022 voor het domein. Deze schenker is tevens ook de 

voorzitter van het bestuur van de stichting.   

Totaal website Totaal domein Totaal

van 22-05-2021 van 25-11-2019

tot 22-05-2023 tot 25-11-2022

€ 333,96 € 47,00 € 380,96

Website 2021 22-05-2021 t/m 31-12-2021 2022 € 181,08

€ 13,92 Maandprijs website € 166,98

€ 97,41 Prijs 01-06-2021 t/m 31-12-2021 domein € 14,10

€ 4,49 Prijs 22-05-2021 t/m 31-05-2021 2023 € 65,09

€ 101,89 Prijs 22-05-2021 t/m 31-12-2021 website € 65,09

Domein 2021 01-01-2021 t/m 31-12-2021 domein € 0,00

€ 1,31 Maandprijs Totaal vooruitbetaald € 246,17

€ 15,67 Prijs 01-01-2021 t/m 31-01-2021

Totaal 2021 € 117,56

Website en domein 2021 Website in 2021 & domein in 2019 vooruitbetaald
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4 Toelichting op staat van baten en lasten 2021 
 

o Baten 

• Werving 

Inkomstenwerving van de stichting is in 2021 gedaan door middel van gevoerde acties 

(social media en website) per project. Donateurs hebben als reactie op de gevoerde 

acties schenkingen gedaan aan de stichting. Buiten reacties op gevoerde acties, zijn er 

algemene schenkingen (niet bedoeld voor kosten) gedaan voor het besteden voor 

komende projecten.  

• Schenking kosten 

‘Schenking kosten’ betreffen schenkingen die zijn gedaan met als doel het financieren 

van de kosten die zijn gemaakt voor de stichting. In 2021 zijn deze schenkingen gedaan 

voor de website (zie figuur 3), de bankkosten voor een zakelijke rekening, reclamekosten 

en het verwezenlijken van de projecten. Onder kosten voor het verwezenlijken van de 

projecten worden de volgende kosten bedoeld: verblijfskosten, huurkosten auto 

(voornamelijk voor uitdelen voedselpakketten) en vliegtickets. 

In 2021 zijn alle schenkingen voor deze kosten gedaan door de bestuursleden en tevens 

de uitvoerenden van de projecten (zonder een onkostenvergoeding hiervoor te 

ontvangen). 

 

o Lasten 

• Besteding projecten 

Bestedingen zijn onderverdeeld in de verschillende projecten.  

• Algemene kosten 

De algemene kosten bestaan uit de kosten voor het communiceren van de informatie 

over de stichting en de verrichte werkzaamheden via de website met het bijbehorende 

domein en via social media. Verder maken ook de kosten van de zakelijke rekening bij de 

ING Bank deel uit van de algemene kosten. Deze kosten zijn geheel gefinancierd door de 

‘Schenking kosten’. Er zijn geen vacatiegelden toegekend aan de bestuurders voor het 

vervullen van hun functie. 

• Overige kosten 

De overige kosten bestaan uit de kosten die zijn gemaakt voor het verwezenlijken van de 

projecten. Deze kosten zijn geheel gefinancierd door de ‘Schenking kosten’. Er zijn geen 

vacatiegelden toegekend aan de bestuurders voor het vervullen van hun functie. Verder 

zijn er ook geen onkostenvergoedingen toegekend aan de bestuurders voor de gemaakte 

kosten voor het vervullen van de functie. 

 

  



8  

  

Goedkeuring jaarrekening 2021 
 

Het bestuur van Stichting Ucurtma heeft de jaarrekening voor 2021 vastgesteld en goedgekeurd in de 

vergadering van 21 januari 2022. 

 

 

 

 


