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Stichting De Stuw 
Te Hardenberg 
 
 
 

Bestuursverslag 

De stelling dat 2021 voor De Stuw een dynamisch jaar was, is een understatement. Dynamisch is 
immers de ‘middle name’ voor welzijnsorganisaties. De Stuw had, naast de veranderingen in het 
sociaal domein in het verslagjaar ook te maken met een bestuurswisseling, een structuurwijziging en 
de gevolgen van corona.  

Rond de zomer en in het najaar waren er, zowel van jongeren als van ouderen, veel meldingen van 
eenzaamheid. Daar heeft de organisatie extra middelen voor ingezet. Dat was ook het geval voor de 
ontwikkeling van het jongerencentrum Next Level dat in september 2021 officieel opende. Daarnaast 
is geïnvesteerd in de ontwikkeling van een voorliggende voorziening voor belevingsgerichte 
dagbesteding voor mensen met een lichte vorm van dementie.  

Het eigen vermogen is flink aangesproken in 2021 ten behoeve van investeringen in nieuwe projecten 
zoals het jongerencentrum en organisatieverandering.  Om investeringen in innovatieve projecten te 
kunnen blijven doen en ervoor te zorgen dat de stabiliteit en continuïteit van de organisatie voldoende 
geborgd blijft, is een model voor het bepalen van investeringsruimte ontwikkeld. Hiermee kan jaarlijks 
worden bepaald welke mogelijkheden De Stuw heeft om te investeren in collectieve voorliggende 
voorzieningen teneinde individuele maatwerkvoorzieningen zoveel mogelijk te kunnen voorkomen.  

In de structuurwijziging is de teamleidersfunctie geformaliseerd die vanaf begin 2021 tijdelijk was 
ingevoerd. De overhead van de organisatie is volgens de benchmark van Sociaal Werk Nederland 
weer in balans gebracht met de uitvoerende capaciteit. De cliëntenraad is in overleg met de leden 
omgevormd tot een cliënten- en vrijwilligersraad. Het resultaat van de veranderingen was een 
sluitende begroting 2022 op basis van een werkplan, mede ontwikkeld door de sociaal werkers en 
jongerenwerkers, dat continuïteit van de activiteiten liet zien naast mogelijkheden voor innovatie.  

In het eerste kwartaal 2022 heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die voor dit verslag van 
belang zijn om te benoemen. Naast de uitbreiding van een aantal activiteiten die eind 2021 al waren 
voorzien maar nog niet in het werkplan en de begroting opgenomen, heeft de plotseling op gang 
gekomen vluchtelingenstroom als gevolg van de oorlog in Oekraïne aan het eind van het kwartaal 
geleid tot een sterke uitbreiding van de werkzaamheden. Vanaf de derde week van maart heeft De 
Stuw de verantwoordelijkheid gekregen voor het beheer van de voormalige ING bank als locatie voor 
opvang van vluchtelingen. Vanaf de derde week van april zal daar naar verwachting de locatie van de 
voormalige basisschool Het Talent in Dedemsvaart aan worden toegevoegd.  

Eén van de gevolgen van deze ontwikkelingen is dat de begroting 2022 is herzien en naar 
verwachting eind april zal worden vastgesteld. 

Het bestuur dankt de medewerkers en vrijwilligers voor hun niet aflatende inzet ten behoeve van de 
Hardenbergs samenleving. Bij de realisatie van de opvangvoorzieningen is opnieuw gebleken hoe de 
inwoners van Hardenberg zich met hart en ziel willen inzetten om een bijdrage te leveren aan de 
kwaliteit van leven en het welzijn van anderen.  

Paul Roessen, april 2022 
 



Stichting De Stuw 
Te Hardenberg 

 

Exploitatie overzicht 
 
De uitgaven van De Stuw en met name de investeringen die de organisatie heeft gedaan, zijn deels 
gefinancierd uit eerder verkregen middelen. Dat kan gaan om nog niet bestede subsidiegelden of 
inkomsten uit projecten en activiteiten. 
 
Een voorbeeld zijn de investeringen in het jongerenwerk en het jongerencentrum. De betreffende 
XLWJDYHQ�YDQ�¼��������]LMn gedaan vanuit de reserves. In de opgenomen staat van baten en lasten 
van de jaarrekening zijn deze middelen niet als inkomsten in 2021 opgenomen, maar worden zij na 
bepaling van het resultaat uit de reserves gehaald. 
 
Onderstaande exploitatieoverzicht geeft inzicht in de lasten voor 2021 en de beschikbare baten. De 
lasten zijn vrijwel volledig gefinancierd uit de beschikbare middelen voor 2021. Per saldo resteert een 
WHNRUW�YDQ�¼�������-- dat vanuit de egalisatiereserve is aangevuld. 
 
 
 
Baten 
Subsidie gemeente Hardenberg 

Basis       ¼�     1.440.328 
Aanvullend      ¼�        109.775 
 

Overige inkomsten      ¼�  70.578 
 
Inzet eigen middelen 

Uitbreiding jongerenwerk 
Jongerenwerk extra    ¼�  75.000 
Jongerencentrum    ¼   9.000 

Innovatie 
Buurtkamer+     ¼� 50.000 
Overig      ¼� 10.000 

        
¼���������� 

 
Lasten 
Personeelskosten      ¼�     1.320.263 
Overige personeelskosten     ¼� 60.657 
Huisvestingskosten      ¼�        139.257 
Organisatiekosten      ¼�        152.778 
Kosten specifieke activiteiten     ¼�        114.819 
 

¼���������� 
 

Netto resultaat          ¼�    -23.093 

 

 

 

 

 

 

 

              3 





dvdheuvel
Stempel







�

�������	
�������
��������	���


���	����
�	���	���������	
��	���������������	


�	�����������������������������	
�����
�	
��������	��	�������	�������	������
�����
����	��
��������������������
������������������������������������������ ���!���
"���
����
�
���	��
�"���	��	�
�����������
���
�##���$%�&%&&'

 �
���	�����������	

�������	
���!���������������	���	����������������	
�����������
���
�����	��
���������"����
�����
�#��������(�	���
������
���
��
�������
�
�	��
"����
���
����������
������	�����	��"�����
���
���#����
����������	�����
���
"�����
�������	����������)��
'

�	������������������	
�������������	
�	
*����������
����
������
�����
�
�����������	��������
���
���������
�
�����#����+���
��
��
�����	��
���������)��	�����	���
�������
�
���	����
�
������
������


�)��
���������
�
� ������
�
�����
�#
�"����
'�+
��
�	�������	����
���
�	���������
)��	��
���)�������
����������������
��)������
�
���	����
�
��
���������"��"	��
�����
�������
�
�
���
�#
�"�������	����
�����)���
�
��
������#
������	��
�����"����������	��
�������
��"����
��������
�
�����
'

 �
���	��
��	����
�	������������

���	

������	������	����������������	����������!�	�	
������
������
��������
�
������������ ���"�������
���
����)
����
�����
' �������������
�����
�
������������
��
���������"����
��)��
��"�������������
�������
����
���
��
�,������
���
����	��
�' ���	�
��� ���
�����
���
��������
��
���������"����
��)��
��
����)�����"��
�
�
���)��	����
�	���������
������'

���	����
�	
"�����#���������������
-����.������������������
���
)����
������
���
�������������
���������
��������
�
�����������������
"�������
���
�����������
���
��������	�����
�
�����
���������	��
����#������"����������
�"��)�
����������#�
���
�
'

��������	
���������
�����
������������
����������' /�
���"��������%�%�����
����������
������
�
�������
����
������'

�������	
�	
/�����
�
�����
�"�������������
�������������
����.����������
�����
���������
�
������������
���������
��
��
�#�����'�/���)�
�
�
���
���
�
"���	�������
��
�
#�
���
���"���	�������"����������
���������
�'

$�%��� �������	
0�1����#����
�"����
����������"�
�����
�
��������2��#��
������������������
��������
#��
�
'�3�
�
�4�����
���	���
�"���"�
�
�)��
����
�#
��
�����	���
���
�
������
�����
�
��
����������
����	���
'�0�1����#����
�����
������������
�

�#�
��������'

&�������	
���������
/��������#�����������
�����"���
���������	��
��
����
�5��
���
�
����
����
�����
�����)�
��
����
���������������4"��������#����
����)�
�����������
����
��)�������
'���
�#��
����
���"��##�
������������"��������
���	����
����
����������	�
�������
'�
��"��##�
������������
��������
���#�������
�������������������
�'



6

�������	
�������
��������	���


&�������	
���	���	
*��##�
����
��
�����
�����#����������������
�	����
���#��
�����"�����
"���"�������
�����"����)�"����
�������
��������������'

'�������	���	
3�������
��
�����
�����#�������������7���#��
��)�������
�
����4 
��
��#
�)��	�����
�
#��������������� �����"���
�����#��
��
���	�������
�"��������������������	��
��
"�����'�����������
��
�����
��#�������
�������������������
� ���"�������
��#�����
����
�
�	��������
���
�
�������
�
'

����(��	�	
�	
/���)�
�
�
�����
�����#��������
���	�������
�"��������������������	��
�
��������
"���
�����#�"����
������"���	��������	��
������������
���������#���
�#����
�
���)����������

������
����#��
�����"�����"������)��������	���
' ������)�
�
�
�����
�"���������
������
�������������
��.�������'��������#�������
�#�
��������'

)�������	���������	
8������
����	���
�����
�"���������������
�������������
��.�������'��������
#�������
�#�
��������'

"������	��	�����������!
�����	
9
���������	��
����
����
�
��������������
'���#����
���
��)��������
�)��
��
�
"	��"���������	��
�'�:�������	���
����
�
��)�����
��
���������	��
�'�-���������������
�

�������	��
����
����������
���
�������)���
������	����������������������
�
"����#�������
���
�	��������
���
����������
'�9�����
��������
�����
������
��
���
��	���
����
������'

���	����
�	�������� ������	
���	�������������
!� ���������������"����������	������	�������
�����"�
�����������
������������������

�������
�
��
�������
�����	������'�����"�
���
�����
����
��������
�	������������
�
)���)��
���������'�/���)
�����
 ���
�������)�����)�������)�
"����)��
'

$����	�������������	������	��������	�	
�	
����
�	������
������	�������"��
�
�
�����
�������
����
�����"������������
�
��������
�����������
�"��
�
�����
'

*����
����������!����	
������
�����
�"���������	��������	 "�����
������
����
�	��������������������)���
"�����
��	""
'



























22 
 

WNT-verantwoording 2021 Stichting De Stuw 
 

De WNT is van toepassing op Stichting de Stuw. Het voor Stichting de Stuw toepasselijke 

bezoldigingsmaximum is in 2021 ! 209.000. Dit is het algemeen bezoldigingsmaximum. 

 

1. Bezoldiging topfunctionarissen  

 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 

dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun 

voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt. 

 

Gegevens 2021  

bedragen x ! 1 A.J.M. Bouwmeester 

Functiegegevens Directeur-bestuurder 

Aanvang en einde functievervulling in 2021 01/01 – 31/12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in 

fte)  
1,0 

Dienstbetrekking? Ja 

Bezoldiging  

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
! 116.121 

Beloningen betaalbaar op termijn ! 11.371 

Subtotaal ! 127.492   

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
! 209.000 

  

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
N.v.t. 

  

Bezoldiging ! 127.492 

  

Reden waarom de overschrijding al dan niet 

is toegestaan 
N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 
N.v.t. 

Gegevens 2020  

bedragen x ! 1 A.J.M. Bouwmeester 

Functiegegevens Directeur-bestuurder 

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 – 31/12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in 

fte) 
1,0 

Dienstbetrekking? Ja 

Bezoldiging  

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 
! 100.823 

Beloningen betaalbaar op termijn ! 10.365 

Subtotaal ! 111.188   

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
! 201.000 

  

Bezoldiging ! 111.188 
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12 

 

bedragen x ! 1 P.L. Roessen 

Functiegegevens Interim-bestuurder 

Kalenderjaar 2021 2020 

Periode functievervulling in het 

kalenderjaar (aanvang – einde) 

15/04 – 31/12 N.v.t. 

Aantal kalendermaanden 

functievervulling in het kalenderjaar  
9 N.v.t. 

Omvang van het dienstverband in uren 

per kalenderjaar 
666 N.v.t. 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 

  

Maximum uurtarief in het kalenderjaar ! 199 ! 193 

Maxima op basis van de normbedragen 

per maand 
! 229.200 ! 0 

Individueel toepasselijke maximum 

gehele periode kalendermaand 1 t/m 12  
! 132.534 

Bezoldiging (alle bedragen exclusief 

btw) 
  

Werkelijk uurtarief lager dan het 

maximum uurtarief? 

Ja 

Bezoldiging in de betreffende periode ! 93.240 N.v.t. 

Bezoldiging gehele periode 

kalendermaand 1 t/m 12 

 

! 93.240 

  

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
N.v.t. 

Bezoldiging ! 93.240 

   

Het bedrag van de overschrijding en de 

reden waarom de overschrijding al dan 

niet is toegestaan 

N.v.t. N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 
N.v.t. 
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 
 

Gegevens 2021   
 

 

bedragen x ! 1 W. Lodder K. Bakker 
J.E. Pietersen - 

Koerselman 
J. Rieks 

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2021 01-01 – 31-12 01-01 – 31-12 01-01 – 31-12 01-01 – 31-12 

     

Bezoldiging     

Bezoldiging ! 4.000 ! 1.800 ! 920 ! 1.800 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
! 31.350 ! 20.900 ! 20.900 ! 20.900 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Bezoldiging ! 4.000 ! 1.800 ! 920 ! 1.800 

     

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan 
N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 
N.v.t. 

 

N.v.t. 

 

N.v.t. 

 

N.v.t. 

 

Gegevens 2020     

bedragen x ! 1 W. Lodder K. Bakker 
J.E. Pietersen -

Koerselman 
J. Rieks 

Functiegegevens Lid Lid Lid Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01-01 – 31-12 01-01 – 31-12 01-01 – 31-12 01-01 – 31-12 

     

Bezoldiging     

Bezoldiging ! 1.200 ! 1.200 ! 1.200 ! 1.200 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 
! 20.100 ! 20.100 ! 20.100 ! 20.100 

 

Gegevens 2021   

bedragen x ! 1 C. Uri H. Vasse 

Functiegegevens Lid Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2021 01-01 – 31-12 01-01 – 31-12 

   

Bezoldiging   

Bezoldiging ! 1.800 ! 3.500 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ! 20.900 ! 20.900 

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
N.v.t. N.v.t. 

Bezoldiging ! 1.800 ! 3.500 

   

Reden waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan 
N.v.t. N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 
N.v.t. 

 

N.v.t. 

 

Gegevens 2020   

bedragen x ! 1 C. Uri H. Vasse 

Functiegegevens Lid Lid 

Aanvang en einde functievervulling in 2020 01-01 – 31-12 01-01 – 31-12 

   

Bezoldiging   

Bezoldiging ! 1.200 ! 1.200 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum ! 20.100 ! 20.100 
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2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen 

 

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking 

inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden 

aangemerkt  

 
 

Gegevens 2021  

 
bedragen x ! 1 A.J.M. Bouwmeester 

 Functiegegevens  

 Functie(s) bij beëindiging dienstverband  Directeur-bestuurder 

 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 

 Jaar waarin dienstverband is beëindigd 2021 

 Uitkering wegens beëindiging van het 

dienstverband 
 

 Overeengekomen uitkeringen wegens 

beëindiging dienstverband 
! 75.000 

   

 Individueel toepasselijk maximum ! 75.000 

   

 Totaal uitkeringen wegens beëindiging 

dienstverband 
! 75.000 

 Waarvan betaald in 2021 ! 0 

   

 Onverschuldigd betaald en nog niet 

terugontvangen bedrag 
N.v.t. 

   

  Het bedrag van de overschrijding en de reden 

waarom de overschrijding al dan niet is 

toegestaan 

N.v.t. 

 

  Toelichting op de vordering wegens 

onverschuldigde betaling 

 

N.v.t. 

 







 

 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  

Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Stichting De Stuw 

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening van Stichting De Stuw te 

Hardenberg gecontroleerd. 

 

Naar ons oordeel is de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting 

De Stuw in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming 

met de door de entiteit gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de 

toelichting van de jaarrekening en de bepalingen bij of krachtens de WNT. 

 

De jaarrekening bestaat uit:   

1. de balans per 31 december 2021;  

2. de staat van baten en lasten over 2021; en  

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 en het Controleprotocol WNT vallen. Onze 

verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze 

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  

 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting De Stuw 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.  

 

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd 

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2021 hebben wij de 

anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5 lid 1 onderdeel n en o 

Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben 

gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 

leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als 
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leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in 

dit kader vereiste toelichting juist en volledig is. 

 

Benadrukking van de basis voor financiële verslaggeving en beperking in gebruik 

en verspreidingskring 

Wij vestigen de aandacht op de door het bestuur gekozen en beschreven grondslagen 

in de toelichting van de jaarrekening waarin de basis voor financiële verslaggeving 

uiteen is gezet. De jaarrekening is opgesteld voor de gemeente Hardenberg met als 

doel Stichting De Stuw in staat te stellen te voldoen aan de vereisten uit de 

subsidiebeschikking. Hierdoor is de jaarrekening mogelijk niet geschikt voor andere 

doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor Stichting De 

Stuw en de gemeente Hardenberg en dient niet te worden verspreid aan of te worden 

gebruikt door anderen. Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze 

aangelegenheid. 

 

B. 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 opstellen van de jaarrekening in 

overeenstemming met de door de entiteit gekozen en beschreven grondslagen en de 

bepalingen bij of krachtens de WNT.  In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor 

een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om 

het opstellen van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 

belang als gevolg van fouten of fraude.  

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het 

proces van financiële verslaggeving van de stichting.  

 

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 
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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, de onafhankelijkheidseisen 

en het Controleprotocol WNT. 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 stichting;  

- 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 evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de 

daarin opgenomen toelichtingen; en  

- het evalueren of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen 

zonder materiële afwijkingen weergeeft.   

 

Wij communiceren met het bestuur en de raad van toezicht 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.  

 

Zwolle, 5 mei 2022 

Van Ree Accountants  

 

w.g. 

 

R. van der Weerd MSc 

Registeraccountant 

 







Bijlage 1:

Specificatie bestemmingsreserves, bestemmingsfondsen en risicofondsen

per per
31.12.2021 31.12.2020

BESTEMMINGSRESERVES

FRICTIEKOSTEN

Stand begin boekjaar 365.968 365.968
Bij: dotatie boekjaar -                 -                
Af: uitgaven boekjaar -365.968 -                

Stand einde boekjaar -                 365.968

Deze bestemmingsreserve betreft de risco's en voorziene toekomstige uitgaven met betrekking tot het 
personeel. Het gaat om frictie- transitie- en hierbij behorende organisatiekosten.  In 2021 zijn kosten  
ten laste van deze bestemmingsreserve gebracht. Omdat er geen bijzondere kosten in de nabije 
toekomst worden verwacht, is besloten deze bestemmingsreserve op te heffen.

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

Stand begin boekjaar 61.373 65.000
Bij: dotatie boekjaar -                 -                
Af: uitgaven boekjaar -61.373 -3.627

Stand einde boekjaar -                 61.373

Deze bestemmingsreserve betreft voorziene toekomstige uitgaven met betrekking tot 
deskundigheidsbevordering. Slechts de uitgaven die de begroting te boven gaan worden onttrokken.

BEDRIJFSVOERING

Stand begin boekjaar 147.302 162.881
Bij: dotatie boekjaar -                 -                
Af: uitgaven boekjaar -                 -15.579
Af: best fnds ICT -15.000 -                
Af: best fnds inrichting kantoor -45.000 -                
Af: best fnds innovatie -87.302 -                

Stand einde boekjaar -                 147.302

Deze bestemmingsreserve betreft de risco's en voorziene toekomstige uitgaven met betrekking tot de
bedrijfsvoering. Het gaat om herinrichting, kwaliteitsondersteunende diensten, automatisering, 
en activiteiten. 
Om de diverse bestemmingen en het verloop daarin duidelijk te presenteren is besloten deze 
bestemmingsreserve op te heffen en specifiek bestemmingsreserves in te stellen.
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Bijlage 1 (vervolg):
per per

31.12.2021 31.12.2020
INNOVATIE

Stand begin boekjaar 88.539 155.000
Bij: dotatie uit best fnds bedrijfsvoering 87.302 -                
Bij: dotatie boekjaar 90.000 -                
Af: Buurtkamer+ -50.000 -                
Af: uitgaven sociaal ondernemen -9.000 -8.091
Af: uitgaven vernieuwing jongerenwerk -75.000 -58.370
Af: overig -10.000 -                

Stand einde boekjaar 121.841 88.539

Deze bestemmingsreserve betreft voorziene toekomstige uitgaven met betrekking tot innovatie.
Het gaat hierbij om het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen, projecten et cetera  in overleg met  reguliere
de gemeente Hardenberg maar buiten de reguliere subsidie-afspraken. 
Na ontwikkelingen dienen de nieuwe activiteiten en/of werkwijzen onderdeel van de reguliere 
subsidieafspraken te worden.

JUBILEUM

Stand begin boekjaar 10.000 5.000
Bij: dotatie boekjaar -                 5.000
Af: uitgaven boekjaar -                 -                

Stand einde boekjaar 10.000 10.000

Deze bestemmingsreserve betreft voorziene toekomstige uitgaven van toekomstige jubilea.
In 2021 is geen toevoeging gedaan.

VERBOUWING EN ONDERHOUD VLOEREN/SCHILDERWERK KANTOOR

Stand begin boekjaar -                 -                
Bij: dotatie boekjaar 45.000 -                
Af: uitgaven boekjaar -                 -                

Stand einde boekjaar 45.000 -                

Deze bestemmingsreserve betreft voorziene toekomstige uitgaven van de inrichting van het kantoor.
Dit betreft vervanging van onder meer verouderde vloerbekleding en schilderwerk in 2022.

ICT VERVANGING

Stand begin boekjaar -                 -                
Bij: dotatie boekjaar 15.000 -                
Af: uitgaven boekjaar -                 -                

Stand einde boekjaar 15.000 -                

Deze bestemmingsreserve betreft voorziene toekomstige uitgaven van ICT vervanging. 

TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES 191.841 673.182
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Bijlage 1 (vervolg):
per per

31.12.2021 31.12.2020
BESTEMMINGSFONDSEN

STICHTING AANGEPASTE RECREATIE EN SPORT

Stand begin boekjaar 26.344 26.344
Bij: dotatie boekjaar -                 -                
Af: naar best fnds Specifieke doelstellingen -26.344 -                

Stand einde boekjaar -                 26.344          

Uit het fonds worden activiteiten bekostigd ten behoeve van aangepaste recreatie en sport.
Dit betreft extra activiteiten die niet vanuit de reguliere subsidie van Stichting De Stuw bekostigd worden.
In 2021 is dit fonds ondergebracht in het bestemmingsfonds Specifieke Doelstellingen. Hierin worden
meerdere gelijkssoortige fondsen in ondergebracht.

SPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

Stand begin boekjaar -                 -                
Bij: dotatie uit best fnds St Aangepaste Recr en Sport 26.344           -                
Bij: dotatie overige fondsen 6.434             -                
Af: uitgaven boekjaar -                 -                

Stand einde boekjaar 32.778           -                

TOTAAL BESTEMMINGSFONDSEN 32.778 26.344
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Bijlage 1 (vervolg):
per per

31.12.2021 31.12.2020

RISICOFONDSEN

PERSONEEL

Stand begin boekjaar 377.275 379.075
Bij: dotatie boekjaar -                 -                
Af: uitgaven boekjaar -49.751 -                
Af: naar ris fnds werk- en inkomenszekerheid -172.524 -                
Af: naar ris fnds ziektekosten -155.000 -1.800

Stand einde boekjaar -                 377.275        

Dit risicofonds is in 2021 opgesplitst in de risicofondsen ziektekosten en werkzekerheid en 
inkomenszekerheid. Het risicofonds bestond al uit deze componenten. Omwille van een heldere
presentatie is tot deze splitsing besloten.

WERK- EN INKOMENSZEKERHEID

Stand begin boekjaar -                 -                
Bij: dotatie boekjaar 172.524      -                
Af: uitgaven boekjaar -                 -                

Stand einde boekjaar 172.524         -                

Werkzekerheid en inkomenszekerheid
Ingesteld om medewerkers, middels scholing, begeleiding en loopbaanondersteuning aan het
werk te houden, al dan niet bij een andere werkgever. In dit kader heeft Stichting De Stuw
onder meer zorg voor het op passend niveau brengen en houden van competenties van de
medewerkers. Het loopbaanbudget, zoals aangewezen vanuit de cao Sociaal Werk is opgenomen
in de voorziening loopbaanbudget. Dit betreft slechts een deel van de werkelijke kosten.
Dit deel is wel, zolang medewerker werkzaam is in een onder de cao Sociaal Werk vallende
werkgever, een aangewezen verplichting.

ZIEKTEKOSTEN

Stand begin boekjaar -                 -                
Bij: dotatie boekjaar 155.000      -                
Af: uitgaven boekjaar -                 -                

Stand einde boekjaar 155.000         -                

Ziektekosten
Stichting De Stuw is deels verzekerd voor de loondoorbetaling van zieke medewerkers. Deze
verzekering omvat een deel van het werknemersdeel van het salaris. Kosten van pensioenen,
sociale verzekeringen etc. zijn niet verzekerd. Daarbij komen ook de kosten van vervanging.

TOTAAL RISICOFONDSEN 327.524 377.275
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