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Verslag van het bestuur
In het jaar 2021 heeft het NRC Lezersfonds haar werkzaamheden uitgevoerd zoals dat in het bestaande
beleidsplan is vastgelegd.
Het beleidsplan luidt als volgt:
“Stichting Fonds NRC Handelsbladlezers, opgericht in 1928, heeft ten doel het verkrijgen en verstrekken van
bijdragen ten behoeve van maatschappelijke en culturele doelen.
Het NRC Lezersfonds zamelt actief gelden in. Hiertoe heeft zij onder andere een website met doneerfunctie.
Jaarlijks aan het einde van het jaar wordt met medewerking van NRC Media middels advertenties en artikelen
in de verschillende uitgaven van NRC aandacht voor het Fonds en daarmee voor de noden van behoeftigen
gevraagd. In de advertenties worden lezers opgeroepen een donatie te doen aan het fonds. Tussen het Fonds
en NRC Media bestaan afspraken opdat het Fonds voor deze publiciteit niet behoeft te betalen.
De ontvangen donaties worden toegekend aan hulporganisaties die gedocumenteerde aanvragen indienen en
voldoen aan de doelstellingen van het Fonds en die in Nederland worden besteed. Uitkeringen vinden nimmer
plaats aan particuliere personen. De toekenning van aanvragen geschiedt door een daartoe bestaande en
zorgvuldig samengestelde Commissie van NRC Handelsbladlezers, die tweemaal per jaar besluiten neemt op
ingediende aanvragen.
Noch het bestuur noch de commissie krijgt enige vergoeding voor de werkzaamheden.
NRC Media vergoedt de algemene kosten van het Fonds.
Hierdoor kan de jaarlijkse opbrengst vrijwel volledig worden besteed aan de doelstellingen.
Het Fonds houdt voor de continuïteit een reserve aan van 1/10 deel van de opbrengsten over de afgelopen tien
boekjaren. De beschikbare middelen zijn en worden ondergebracht op (spaar)rekeningen bij één of meerdere
Nederlandse bankinstellingen.
Het beleid van het Fonds blijft er op gericht de allerarmsten en behoeftigen in onze maatschappij met door
haar donateurs ter beschikking gestelde middelen en met door haarzelf en met medewerking van NRC Media
gegenereerde aandacht te ondersteunen. Het is niet altijd gemakkelijk stille armoede op het spoor te komen.
De komende jaren zal daar extra aandacht aan worden besteed. “
Ontwikkelingen in 2021
Het jaar 2021 was het tweede jaar op rij waarin de opbrengst van de jaarlijkse Kerst- en eindejaarsactie sterk
steeg. In 2020 steeg de opbrengst met 43% en in 2021 bedraagt de stijging 15%. Het bestuur leest daaruit dat,
komende uit de voor zoveel mensen zware COVID 19 periode, de maatschappelijke betrokkenheid van gevers is
toegenomen. Door toename van de giften en daarmee ook de groei van het vermogen is hiermee voor de
stichting nu de mogelijkheid ontstaan om zich verder te oriënteren op enkele meer majeure giften op
specifieke projecten. In 2021 is hiermee reeds een begin gemaakt. Aan een bijzonder project is een gift van €
60.000 verstrekt.
Er werd aan 39 instellingen een gift verstrekt voor een totaal bedrag ruim € 267.000. De giften worden
doorgaans verstrekt aan instellingen die met activiteiten op regionaal en plaatselijk niveau het verschil maken.
Bestuurswisseling
Op 5 november 2021 is afscheid genomen van de voorzitter van de stichting, Marie-Louise Tiesinga. Zij was
sinds 1981 intensief betrokken bij NRC Lezersfonds, als lid van de Commissie en sinds 2017 als voorzitter van
het bestuur. De stichting is haar veel dank verschuldigd voor haar niet aflatende inzet en betrokkenheid voor
de stichting en daarmee voor de instellingen die door het NRC Lezersfonds worden ondersteund.
Zij is per gelijke datum opgevolgd door de heer Henk Itzig Heine.

Het bestuur, 21 juni 2022
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Jaarrekening 2021 Stichting Fonds van NRC Handelsbladlezers
Bedragen in dit document zijn in hele euro's

Balans per 31 december
(na resultaatbestemming)

2021

Toelichting

2020

Activa

,

Immateriele activa

1

-

Liquide middelen

2

464.615

392.353

Te ontvangen bedragen

3

19.439

21.614

484.054

414.972

Totaal activa

1.005

Passiva
Reserves
Bestemmingsreserves
Overige reserves

4
4

453.293
-

414.249
-

Overige passiva

5

30.761

723

484.054

414.972

Totaal passiva

Winst- en verliesrekening
2021

2020

Baten
Baten

6

Totaal baten

308.515

267.225

308.515

267.225

Lasten
Besteding aan doelstellingen

7

267.490

179.303

Afschrijvingskosten

8

1.005

1.340

Uitvoeringskosten

9

986

676

269.481

181.319

39.034

85.906

10

11

Saldo boekjaar

39.044

85.917

Bestemming saldo
Bestemmingsreserves
Overige reserves
Saldo

39.044
39.044

85.917
85.917

Totaal lasten
Saldo voor financiele baten en lasten
Saldo financiele baten en lasten

10
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Kasstroomoverzicht

2021

Resultaat boekjaar

2020

39.044

85.917

Mutatie immateriele activa

1.005

1.340

Mutatie te ontvangen bedragen

2.175

-10.462

30.038

553

Toename /afname liquide middelen

72.262

77.348

Liquide middelen per 1 januari

392.353

315.005

Liquide middelen per 31 december

464.615

392.353

Toename /afname liquide middelen

72.262

77.348

Mutatie te betalen bedragen
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Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor resultaatbepaling
Voor zover niet anders in de toelichting is vermeld worden in de jaarrekening de volgende waarderingsgrondslagen toegepast.
Immateriele vaste activa

De immateriele vaste activa, zijnde software, worden gewaardeerd tegen historische kostprijs, verminderd met afschrijvingen,
rekening houdend met een gebruiksduur van drie jaren.
Liquide middelen, vorderingen en overlopende activa

De liquide middelen, vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De liquide middelen zijn
vrij beschikbaar.
Kortlopende schulden en overlopende passiva

Deze worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Baten

Baten die giften betreffen worden in beginsel als bate verantwoord in het jaar waarin de gift wordt ontvangen tenzij de gever bij de gift
heeft aangegeven voor welk jaar c.q. actie de gift is bedoeld.
Overige opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarop de opbrengst betrekking heeft.
Lasten

Materiële kosten worden verantwoord in het jaar waarop de kosten betrekking hebben.
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Toelichting op de balans per 31 december 2021
1. Immateriele vaste activa
In 2018 heeft het fonds een website laten bouwen, die op 1 oktober 2018 in gebruik is genomen.

2021
Boekwaarde per 1 januari
Afschrijving boekjaar
Saldo

2020

1.005
1.005
-

2.345
1.340
1.005

2. Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit de saldi op de bank- en spaarrekeningen die bij ING en Rabo worden aangehouden.
De saldi daarvan bedroegen per 31 december:

2021

2020

Rekening courant
Rekening courant
Totaal

ING
Rabo

117.639
151.662
269.301

186.560
60.479
247.039

Spaarrekening
Spaarrekening

ING
Rabo

98.737
96.577
195.314

8.737
136.577
145.314

464.615

392.353

Saldo

3. Te ontvangen bedragen
Deze bestaan uit giften, ontvangen in 2022 maar betrekking hebbend op 2021 en de rente van banken over het afgelopen boekjaar.
Ultimo 2021 zijn er geen vorderingen op terug te betalen bijdragen aan instellingen.

2021
Giften
Te ontvangen verstrekte bijdragen aan instellingen
Rente banken
Saldo

2020

19.429
10
19.439

16.019
5.584
11
21.614

4. Reserves
De reserves van het fonds zijn als volgt bepaald.

2021
Overige reserves begin boekjaar
Onttrekking overige reserves
Overige reserves einde boekjaar

2020
-

4.185
-4.185
-

Bestemmingsreserve beeindiging per begin boekjaar
Toevoeging uit resultaat
Toevoeging uit overige reserves
Bestemmingsreserve beeindiging per einde boekjaar

152.945
17.074
170.019

137.304
15.641
152.945

Bestemmingsreserve uitkeringen per begin boekjaar
Toevoeging uit resultaat
Toevoeging uit overige reserves
Bestemmingsreserve uitkeringen per einde boekjaar

261.304
21.970
283.274

186.843
70.276
4.185
261.304

Totalen per einde boekjaar
Bestemmingsreserves
Overige reserves
Saldo

453.293
453.293

414.249
414.249

Het fonds heeft als beleid en streeft er naar dat er een beschikbare reserve aanwezig dient te zijn van 1/10 deel van de ontvangen
giften over de afgelopen 10 boekjaren. Dat 1/10e gedeelte bedraagt € 170.019.
Deze reserve is bedoeld om na beëindiging van het fonds de continuiteit van gesteunde instellingen niet direct in gevaar te brengen.
Eventueel benodigde aanvulling vindt plaats uit het resultaat.
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Het fonds bestemt de opbrengst van het lopende boekjaar in principe voor besteding in het komende boekjaar.
Daartoe wordt -voor zover beschikbaar- de bestemmingsreserve uitkeringen aangevuld vanuit het resultaat en indien nodig
uit de algemene reserve.
De totale reserves zullen overigens altijd beschikbaar zijn voor het doel van de stichting zoals in de statuten opgenomen.
5. Overige passiva

2021
Nog uit te keren aanvragen
Vooruitontvangen bedragen
Te betalen bankkosten
Saldo

30.000

500
261
30.761

2020
-

485
238
723

Het nog uit te keren bedrag betreft een project waarvan de uitvoering een langere periode in beslag neemt. Naar verwachting zal dit
in 2022 worden afgerond.

7

Toelichting op de staat van baten en lasten boekjaar 2021
6. Baten
De baten betreffen de giften voor de Kerst-/Eindejaarsgiftenactie. De publicatie van de actie in de media is gestart op 6 november 2021
en beëindigd op 7 januari 2022.
De giften werden ontvangen door reguliere bankoverschrijvingen en via de doneerpagina op de website.
De baten zijn als volgt te onderscheiden naar bron.

2021
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van organisaties zonder winstdoel
Legaten
Saldo

2020

284.835
9.555
14.125
308.515

257.545
6.305
3.375
267.225

7. Besteding aan doelstellingen

2021
Aanvragen
Totaal aantal aanvragen
Afgewezen aanvragen
Overloop van/naar ander boekjaar
Toegekende aanvragen

2020
45
-7
1
39

48
-11
-1
36

Van 1 toegekende aanvraag (2020: 3) is de bijdrage retour ontvangen vanwege annulatie in verband met de coronacrisis.

2021
Verstrekte bijdragen op aanvraag
Terugbetaalde bijdragen
Saldo

274.990
-7.500
267.490

Hieronder volgt een overzicht van de bestedingen op aanvraag naar doelstelling.

Doelstelling en instelling
Totaalbedrag
Stille armen
125.584
Centrum voor Circuskunst
Fonds Bijzondere Noden Almere
Fonds Bijzondere Noden Amsterdam (2)
Fonds Bijzondere Noden Enschede
Nationaal Fonds Kinderhulp
Reinier van Arkel Verwenzorg
Sociaal NoodFonds Nieuwkoop
Sociale Fondsen Den Haag
Stichting Burgerinitiatief Nederland
Stichting De Alkmaarse Cuijperskerk
Stichting Leergeld Leiden
Stichting Meedoen in Rotterdam
Stichting Urgente Noden Delft
Stichting Urgente Noden Friesland
Stichting Urgente Noden Groningen en Drenthe
Stichting Urgente Noden Lekstroom
Stichting Urgente Noden Zoetermeer
Stichting Voedselbank Alphen ad Rijn
Vincentius Vereniging
Dak-en thuislozen
97.556
Centrum voor Dienstverlening Rotterdam
Diaconaal centrum Pauluskerk
Nico Adriaans Stichting
Protestantse Diaconie Amsterdam
Stichting Groep Zienn Het Kopland
Stichting Kruispost Amsterdam
Stichting Het Overweeghuis

Vestigingsplaats
Oosterhout
Almere
Amsterdam
Enschede
Deventer
Vught
Nieuwveen
Den Haag
Maarsbergen
Alkmaar
Leiden
Rotterdam
Delft
Leeuwarden
Groningen
Nieuwegein
Zoetermeer
Ter Aar
s Hertogenbosch
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Amsterdam
Leeuwarden
Amsterdam
Groningen
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2020
194.487
-15.184
179.303

Vakanties
Scouting Nederland
Stichting De Vakantiebank
Stichting Neverland
Stichting Wielewaal
Zorgverlening
Humanitas ZuidWest Nederland (2)
Stichting EBC Zorg
Stichting Margriet
Stichting PlusBus
Onderwijs
Leergeld Apeldoorn Zomerschool
Vluchtelingen
Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers
Mensenhandel
Stichting Share Network
Saldo

15.100
Leusden
Groningen
Leek
Hilversum
14.250
Middelburg
Delfzijl
Hoorn
Burum
7.500
Apeldoorn
5.000
Drachten
2.500
Amsterdam
267.490

8. Afschrijvingskosten

2021
Afschrijvingskosten website

2020

1.005

1.340

In oktober 2018 is de website van het fonds live gegaan.
Deze website wordt in drie jaar afgeschreven. Ultimo 2021 is de boekwaarde nihil.
9. Uitvoeringskosten
De uitvoeringskosten worden onderstaand gespecificeerd.
In 2018 is een convenant gesloten met NRC Media BV waarin mede is bepaald dat NRC Media een bijdrage
verstrekt in de kosten van het fonds. Deze bijdrage is in mindering gebracht op de vermelde kosten.

2021
Bank- en transactiekosten
Beheer en administratie
Website
Controle en advies

2020

747
864
363
1.512
3.486
-2.500
986

Bijdrage NRC Media BV
Saldo

683
277
847
1.369
3.176
-2.500
676

Bestuursleden en leden van de commissie ontvangen geen beloning of vacatiegelden voor verrichte werkzaamheden.
Het fonds heeft geen personeel in dienstbetrekking.
10. Saldo financiele baten en lasten

2021
Rente op spaarrekeningen

Bestemming van het resultaat
Het resultaat over het boekjaar 2021 bedraagt € 39.044.
Het resultaat is toegevoegd aan de bestemmingsreserves.

Vastgesteld door het Bestuur te Amsterdam op 21 juni 2022.
Het Bestuur
H. Itzig Heine
G.J. Sonneveld
E.O. Spier

2020
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voorzitter
secretaris/penningmeester
lid
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Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant

‘Het Witte Huis’
Wijnhaven 3-C
3011 WG Rotterdam
T 010 - 479 41 02
www.nibaccountants.nl
info@nibaccountants.nl

Aan het bestuur van
Stichting Fonds NRC Handelsbladlezers
te Amsterdam

Geacht bestuur,
Onze conclusie
Wij hebben de jaarrekening van Stichting Fonds NRC Handelsbladlezers te Rotterdam over 2021
beoordeeld.
Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de in dit rapport
opgenomen jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van Stichting Fonds NRC Handelsbladlezers per 31 december 2021 en van het resultaat over
2021 in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving.
Deze jaarrekening bestaat uit:
 de balans per 31 december 2021;
 de winst- en verliesrekening over 2021; en
 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
en andere toelichtingen.
De basis voor onze conclusie
Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de
Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Deze
beoordeling is gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden
voor de beoordeling van de jaarrekening.’
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Fonds NRC Handelsbladlezers zoals vereist in de Verordening inzake
de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Daarnaast hebben wij voldaan aan de Verordening gedragsen beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor
onze conclusie.
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Bank NL72 RABO 0168 4066 67, BIC RABONL2U, BTW NL8152.19.696.B.01, KvK 24491673, Beconnummer 264301.
NIB Accountants & Adviseurs (NIB) is een maatschap. De maatschap is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Op al onze overeenkomsten,
offertes en alle aan ons verstrekte opdrachten zijn uitsluitend ‘De model algemene voorwaarden NBA 2017’ van toepassing, die zijn gedeponeerd bij de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 19 juni 2017 onder nummer 39/2017. Deze voorwaarden liggen op ons kantoor ter inzage en worden op
verzoek kosteloos toegezonden. De voorwaarden zijn tevens te vinden op www.nba.nl. In deze voorwaarden is een beperking van de aansprakelijkheid
opgenomen. De maatschap NIB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik door derden van uitlatingen van NIB.

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving. 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.
Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een beoordelingsopdracht dat wij
daarmee voldoende en geschikte assurance-informatie verkrijgen voor de door ons af te geven
conclusie.
De mate van zekerheid die wordt verkregen bij een beoordelingsopdracht is aanzienlijk lager dan de
zekerheid die wordt verkregen bij een controleopdracht verricht in overeenstemming met de
Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.
Wij hebben deze beoordeling professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400.
Onze beoordeling bestond onder andere uit:
 Het verwerven van inzicht in de vennootschap en haar omgeving en in het van toepassing zijnde
stelsel inzake financiële verslaggeving, om gebieden in de jaarrekening te kunnen identificeren
waar het waarschijnlijk is dat zich risico’s op afwijkingen van materieel belang voor zullen doen als
gevolg van fouten of fraude, het in reactie hierop opzetten en uitvoeren van werkzaamheden om
op die gebieden in te spelen en het verkrijgen van assurance-informatie die voldoende en
geschikt is als basis voor onze conclusie;
 Het verkrijgen van inzicht in de administratieve systemen en administratie van de vennootschap en
het overwegen of deze gegevens opleveren die adequaat zijn voor het doel van het uitvoeren
van cijferanalyses;
 Het inwinnen van inlichtingen bij het bestuur en andere functionarissen van de vennootschap;
 Het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de informatie opgenomen in de jaarrekening;
 Het verkrijgen van assurance-informatie dat de jaarrekening overeenstemt met of aansluit op de
onderliggende administratie van de vennootschap;
 Het evalueren van de verkregen assurance-informatie;
 Het overwegen van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving
en het evalueren of de door het bestuur gemaakte schattingen redelijk lijken;
 Het overwegen van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de
daarin opgenomen toelichtingen; en
 Het overwegen of de jaarrekening, inclusief de gerelateerde toelichtingen, een getrouw beeld lijkt
te geven van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.
Rotterdam, 24 augustus 2022
NIB Accountants & Adviseurs

J.H. Nijbakker AA RB
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