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Stichting 't Praethuys
Alkmaar

Aan het bestuur van
Stichting 't Praethuys
Westerweg 50
1815 DG  Alkmaar

Geacht bestuur,

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting 't Praethuys te Alkmaar is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten
en lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de
jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van
Stichting 't Praethuys. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in
staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van
de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.

Alkmaar, 23 juni 2021

De Hooge Waerder

J.J. Wagenaar
Accountant-Administratieconsulent                                                          
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Stichting 't Praethuys
Alkmaar

Algemeen

Vergelijkende cijfers
De in dit rapport ter vergelijking opgenomen cijfers over 2019 zijn ontleend aan het rapport van 216
Accountants B.V., zoals opgesteld d.d. 26 mei 2020.

Doelstelling
Het doel van Stichting 't Praethuys is om mensen met kanker en hun naasten ondersteuning te bieden,
e.e.a. in de ruimste zin des woords.

Inrichtingseisen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine
ondernemingen hoofdstuk C2 kleine organisaties zonder winststreven (RJk C2).

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs.
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Stichting 't Praethuys
Alkmaar

Resultaten 

Bespreking van de resultaten
Werkelijk

2020
Prognose

2020
Werkelijk

2019
€ % € % € %

Baten 190.846 100,0 225.050 100,0 232.590 100,0

Besteed aan doelstelling 125.698 65,9 151.625 67,4 134.113 57,7
Wervingskosten 3.880 2,0 19.900 8,8 7.534 3,2
Kosten beheer en
administratie 40.918 21,4 53.225 23,7 54.837 23,6

Som der bedrijfslasten 170.496 89,3 224.750 99,9 196.484 84,5

Bedrijfsresultaat 20.350 10,7 300 0,1 36.106 15,5
Financiële baten en lasten 61 - (300) (0,1) 71 -

Netto resultaat 20.411 10,7 - - 36.177 15,5
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Stichting 't Praethuys
Alkmaar

Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende
overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling
van de balans per 31 december 2020 in verkorte vorm met de vergelijkende cijfers.

Financiële structuur
31-12-2020 31-12-2019

€ % € %

Activa
Materiële vaste activa 78.095 15,4 85.314 16,8
Vorderingen 6.414 1,2 15.747 3,2
Liquide middelen 423.344 83,4 405.267 80,0

507.853 100,0 506.328 100,0

Passiva
Stichtingsvermogen 475.226 93,6 454.815 89,8
Voorzieningen 22.629 4,5 20.627 4,1
Kortlopende schulden 9.998 1,9 30.886 6,1

507.853 100,0 506.328 100,0
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Stichting 't Praethuys
Alkmaar

Balans per 31 december 2020 
(na voorstel resultaatbestemming)

31-12-2020 31-12-2019
€ € € €

ACTIVA

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa

Huurdersinvesteringen 73.893 79.805
Andere vaste bedrijfsmiddelen 4.202 5.509

78.095 85.314

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen

Overlopende activa 6.414 15.747

Liquide middelen 423.344 405.267

507.853 506.328
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Stichting 't Praethuys
Alkmaar

31-12-2020 31-12-2019
€ € € €

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN 475.226 454.815

VOORZIENINGEN
Overige voorzieningen 22.629 20.627

KORTLOPENDE SCHULDEN
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 2.154 2.860
Overige schulden en overlopende passiva 7.844 28.026

9.998 30.886

507.853 506.328
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Stichting 't Praethuys
Alkmaar

Staat van baten en lasten over 2020 

Werkelijk
2020

Prognose
2020

Werkelijk
2019

€ € €

Baten 190.846 225.050 232.590

Lasten
Besteed aan doelstelling 125.698 151.625 134.113
Wervingskosten 3.880 19.900 7.534
Kosten beheer en administratie 40.918 53.225 54.837

Som der bedrijfslasten 170.496 224.750 196.484

Bedrijfsresultaat 20.350 300 36.106
Financiële baten en lasten 61 (300) 71

Netto resultaat 20.411 - 36.177

Resultaatbestemming

Bestemming van het saldo van baten en lasten
Vrije reserves 16.491 26.765
Continuïteitsreserve 19.000 (6.000)
Bestemmingsreserve (22.463) 19.750
Bestemmingsfonds 7.383 (4.338)

Totaal 20.411 36.177
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Stichting 't Praethuys
Alkmaar

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting 't Praethuys is feitelijk en statutair gevestigd op Westerweg 50, 1815 DG te Alkmaar en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 37104547.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

Het doel van Stichting 't Praethuys is om mensen met kanker en hun naasten ondersteuning te bieden,
e.e.a. in de ruimste zin des woords.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving voor kleine
ondernemingen hoofdstuk C2 kleine organisaties zonder winsttreven (RJk C2).

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of
de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats
tegen de verkrijgingsprijs.
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Stichting 't Praethuys
Alkmaar

Grondslagen

Materiële vaste activa

Huurdersinvesteringen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op
balansdatum worden verwacht.

De overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs
inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie.
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen
sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde
van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde
overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde
van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten
gunste van de staat van baten en lasten gebracht. 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.
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Stichting 't Praethuys
Alkmaar

De bepaling van het resultaat

De grondslagen die worden toegepast voor de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van
een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met
een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden,
waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Verstrekkingen om niet en verleende kortingen worden, indien substantieel, enerzijds als baten en
anderzijds als lasten in de betreffende categorieën verantwoord. 

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 

Lonen

Verdeling personeelskosten:
Lasten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de medewerkers worden, na analyse van de inhoud en het
tijdsbeslag van de werkzaamheden, op basis van onderstaande verdeelsleutels toegerekend.  
- Coördinator: besteding aan de doelstellingen 85%, kosten fondsenwerving 5%, beheer en administratie
10%. 
- Coördinator NWZ en therapeute: besteding aan doelstellingen 100%. 
- Bureaumedewerker: besteding aan de doelstellingen 50%, beheer en administratie 50%.

Bezoldiging coördinator:
De coördinator is in vaste dienst van de stichting.
Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning houdt het bestuur van de
stichting rekening met hetgeen is bepaald in de Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen
Nederland (GDN) en de Gedragscode Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF). De
Adviesregeling geeft aan de hand van zwaartecriteria een maximumnorm voor het jaarinkomen. 
De in de arbeidsovereenkomst overeengekomen bedragen blijven binnen de GDN- en SBF-maxima.

Personeelsbezoldiging:
Een CAO is niet van toepassing. In verband met de pensioenregeling is toegezegd dat de
loonontwikkeling van de CAO Welzijn wordt gevolgd. Lonen en sociale lasten van de medewerkers
worden marktconform vastgesteld en verwerkt in de staat van baten en lasten.  

Pensioenen:
De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last in de staat van baten en lasten verantwoord.
De instelling heeft een pensioenregeling bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn.

Bezoldiging bestuur:
Het bestuur werkt op onbezoldigde basis en volgt de SBF-Code Goed Bestuur.  
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Stichting 't Praethuys
Alkmaar

Overige bedrijfskosten

Verdeling huisvestingskosten:
Uit de doelstelling van Stichting ’t Praethuys vloeit voort dat het overgrote deel van de
huisvestingskosten valt te rangschikken onder de rubriek Besteed aan de doelstellingen. 
Dat geldt, in het verlengde daarvan, ook voor de afschrijvingen op verbouwingskosten en de inventaris.
Aangezien ook het kantoor zich in het huis bevindt is i.v.m. het ruimtebeslag daarvan 10% van
voornoemde kosten toe te rekenen aan de kosten van Beheer en administratie. 
De overige 90% is toe te rekenen aan de kosten Besteed aan de doelstellingen.  

Verdeling overige kosten:
Voor alle overige lasten is de verdeelsleutel op individuele basis bepaald, waarbij het overgrote deel is
toegerekend aan de kosten van Beheer en administratie.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening
gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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Stichting 't Praethuys
Alkmaar

Toelichting op de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

Huurdersin-
vesteringen

Andere vaste
bedrijfsmid-

delen

Totaal

€ € €
Stand per 1 januari 2020
Aanschafwaarde 147.792 11.575 159.367
Cumulatieve afschrijvingen (67.987) (6.066) (74.053)

Boekwaarde per 1 januari 2020 79.805 5.509 85.314

Mutaties 
Investeringen - 1.210 1.210
Afschrijvingen (5.912) (2.517) (8.429)

Saldo mutaties (5.912) (1.307) (7.219)

Stand per 31 december 2020
Aanschafwaarde 147.792 12.785 160.577
Cumulatieve afschrijvingen (73.899) (8.583) (82.482)

Boekwaarde per
31 december 2020 73.893 4.202 78.095

Het afschrijvingspercentage van de huurdersinvesteringen is 4% en van de andere vaste
bedrijfsmiddelen 20%.
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Stichting 't Praethuys
Alkmaar

Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen giften 3.506 15.000
Personeelskosten 2.171 -
Huisvestingskosten 567 -
Vooruitbetaalde kosten 170 747

6.414 15.747

Liquide middelen

Rabobank Bedrijfsbonusrekening 380.025 365.000
Rabobank rekening courant 39.408 36.094
Rabobank Club van 100 3.512 3.853
Kas 399 320

423.344 405.267

14



Stichting 't Praethuys
Alkmaar

Stichtingsvermogen
Vrije reserves Continuïteits-

reserve
Bestem-

mingsreserve
Bestem-

mingsfonds
Totaal

€ € € € €
Stand per 1 januari 2020 57.800 270.000 63.750 63.265 454.815
Uit resultaatverdeling 16.491 19.000 (22.463) 7.383 20.411

Stand per 31 december 2020 74.291 289.000 41.287 70.648 475.226

Continuïteitsreserve:
De continuïteitsreserve is gevormd ter dekking van het risico dat bij tegenvallende opbrengsten de
structurele lasten niet kunnen worden gedekt. De reserve is bepaald op het afgeronde bedrag van de 
jaarlijkse bedrijfslasten, waaronder personeelslasten en huurlasten, voor een periode van circa anderhalf
jaar.

Bestemmingsreserves:
De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, waarbij de beperking
door het bestuur is aangebracht. 
Stichting 't Praethuys geeft sinds eind 2019 in het NWZ, locatie Alkmaar, psychosociale ondersteuning
aan kankerpatiënten en hun naasten. De bedoeling was dit project te verlengen tot 1 juni 2021.
Helaas is door corona het project per 31 augustus 2020 stopgezet.
Het is echter het stellige voornemen om, zodra de omstandigheden het toelaten, het project te
hervatten en dan voor tenminste anderhalf jaar.
De kosten worden begroot op € 3.750 per maand, zodat in totaal voor deze periode een bedrag
van € 67.500 gereserveerd dient te zijn.
Van KWF en een andere stichting is voor de verwezenlijking van e.e.a. respectievelijk € 10.213 (in 2020)
en € 15.000 (in 2021) ontvangen, zodat er nog € 41.287 dient te worden aangevuld.
Voor dit bedrag is een bestemmingsreserve gevormd.

Bestemmingsfonds:
Het bestemmingsfonds bestaat voor € 57.935 uit een fonds voor investeringen en voor € 12.713 overige
fondsen.
De verbouwingen en de inrichting alsmede de inventarissen zijn en worden deels gesponsord, zowel in
natura als in geld. De sponsorbijdragen in natura zijn gewaardeerd tegen de opgegeven bedragen van de
sponsoren. De sponsorbijdragen zijn ten gunste van een het bestemmingsfonds investeringen geboekt.
Dit bestemmingsfonds valt vrij in de jaren waarin de bijbehorende afschrijvingslasten worden genomen.
Aan het bestemmingsfonds worden ook toegevoegd zogenaamde geoormerkte bijdragen, welke later, na
balansdatum, zullen worden besteed.
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Stichting 't Praethuys
Alkmaar

Voorzieningen

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Voorziening groot onderhoud
Voorziening groot onderhoud gebouwen 22.629 20.627

2020
€

Voorziening groot onderhoud gebouwen

Stand per 1 januari 20.627
Dotatie 4.000

24.627
Onderhoudskosten ten laste van voorziening (1.998)

Stand per 31 december 22.629

Kortlopende schulden

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 2.154 2.860

Overige schulden en overlopende passiva

Vakantiegeldreserve 3.782 3.774
Accountantskosten 2.500 -
Personeelskosten 990 -
Algemene kosten 572 4.252
Vooruitontvangen giften - 20.000

7.844 28.026
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Stichting 't Praethuys
Alkmaar

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huurverplichting:
Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan ter zake van huur. De verplichtingen die
hieruit voortvloeien bedragen voor 2020 ongeveer EUR 40.000. De huurovereenkomst is aangegaan voor
perioden van telkens 5 jaar en loopt thans tot en met 31 december 2022. 
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Stichting 't Praethuys
Alkmaar

Toelichting op de staat van baten en lasten

Werkelijk
2020

Werkelijk
2019

€ €
Baten
Baten van particulieren 62.008 51.235
Baten van bedrijven 16.900 17.644
Baten van subsidies van overheden 15.000 15.000
Baten van andere organisaties zonder winststreven 63.156 88.697
Overige baten 1.533 4.424
Acties 32.249 73.123
Diverse kosten acties - (17.533)

190.846 232.590

Besteed aan doelstelling

Personeelskosten 63.908 70.346
Huisvestingskosten 47.675 47.258
Overige kosten 1.408 -
Afschrijvingen 7.586 7.405
Vrijwilligerskosten 848 6.360
Kosten activiteiten 4.273 2.744

125.698 134.113

Wervingskosten

Personeelskosten 1.344 3.451
Overige kosten 1.408 3.091
Representatiekosten 1.128 992

3.880 7.534

Kosten beheer en administratie

Personeelskosten 17.718 28.643
Huisvestingskosten 5.294 5.251
Overige kosten 14.385 18.276
Afschrijvingen 843 823
Representatiekosten 2.678 1.844

40.918 54.837
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Stichting 't Praethuys
Alkmaar

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Personeelskosten
Brutolonen- en salarissen 89.402 63.180
Sociale lasten 16.336 11.037
Premie ziekteverzuimverzekering 4.534 3.033
Ontvangen ziekengeld (35.049)
Detachering 17.823
Overige personeelskosten 1.740
Pensioenpremies 7.747 5.627

Totaal 82.970 102.440

Waarvan toe te rekenen aan:
Besteed aan doelstellingen 63.908 70.346
Wervingskosten 1.344 3.451
Beheer en administratie 17.718 28.643

Totaal 82.970 102.440

Huisvestingskosten
Huur Alkmaar 40.000 40.000
Huur elders 900 1.200
Energie en water 1.970 2.894
Lasten onroerend goed 1.039 682
Vuilophaal 320 333
Onderhoudsfonds 4.000 4.000
Schoonmaakkosten 2.990 2.990
Overige personeelskosten 700
Kleine aanschaffingen 1.053 410

Totaal 52.972 52.509

Waarvan toe te rekenen aan:
Besteed aan doelstellingen 47.675 47.258
Beheer en administratie 5.297 5.251

Totaal 52.972 52.509
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Stichting 't Praethuys
Alkmaar

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Overige kosten
Accountantskosten 5.519 2.500
Kosten salarisadministratie 400 362
Telefoon, porti en internet 1.194 2.287
Verzekeringen 792 722
Kantoorbenodigdheden 94 304
Contributies en abonnementen 1.378 727
Drukwerk 2.815 6.183
Automatisering 4.041 7.446
Kopieerkosten 625 507
Overige kosten 343 67

Totaal 17.201 21.105

Waarvan toe te rekenen aan:
Besteed aan doestellingen 1.408
Wervingskosten 1.408 3.091
Beheer en administratie 14.385 18.014

Totaal 17.201 21.105

Afschrijvingen
Verbouwing/inrichting 5.912 5.912
Inventaris 2.517 2.315

Totaal 8.429 8.227

Waarvan toe te rekenen aan:
Besteed aan doelstellingen 7.586 7.404
Beheer en administratie 843 823

Totaal 8.429 8.227

Representatiekosten
Representatie-/reiskosten 973 1.985
Reclamekosten 2.832 851

Totaal 3.805 2.836

Waarvan toe te rekenen aan:
Wervingskosten 1.128 992
Beheer en administratie 2.677 1.844

Totaal 3.805 2.836
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Stichting 't Praethuys
Alkmaar

31-12-2020 31-12-2019
€ €

Vrijwilligerskosten
Trainingen en deskundigheidsbevordering 3.560
Uitjes 848 2.800

Totaal 848 6.360

Waarvan toe te rekenen aan:
Besteed aan doelstellingen 848 6.360

Totaal 848 6.360

Kosten activiteiten
Koffie, thee, wijn, koek, groepen, massage etc. 599 885
Overige 3.674 1.859

Totaal 4.273 2.744

Waarvan toe te rekenen aan:
Besteed aan doelstellingen 4.273 2.744

Totaal 4.273 2.744

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten 61 71

Alkmaar, 

Stichting 't Praethuys

De heer C.J. van Straaten De heer J. Hoogland De heer M. Baaijens
Voorzitter Penningmeester Secretaris

Mevrouw E.M.T. de Boer-
Haazelager

De heer P.M.G. Visser

Bestuurder Bestuurder
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