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1. Balans per 31 december 2021

2. Staat van baten en lasten over 2021

Activa 31 december 2021 31 december 2020

Vlottende activa

Overigen 6.478 546

Liquide middelen 

Banken 28.123 40.226

34.601 40.772

Passiva 31 december 2021 31 december 2020

Eigen vermogen

Continuïteitsreserve 31.659 40.772

Kortlopende schulden

Overlopende passiva 2.942 0

34.601 40.772

2021 2020

Baten

Ontvangen donaties 25.350 42.811

Verkoop merchandise 4.179 0

Besteed aan doelstellingen

Stichting van het Kind 17.500

Stichting Spirit 7.887

Stichting Jarige Job 5.000

Stichting Coöperatiekring A’dam 5.000

Stichting Make A A Wish 250

35.637 7.500  

Lasten

Mutatie voorraad merchandise 2.089 0

Algemene kosten 852 0

Saldo voor financiële baten en lasten -9.049 35.311

Financiële baten en lasten -64 -64 

Saldo van baten en lasten -9.113 35.247
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Algemeen

Oprichting

Blijkens de akte d.d. 21 december 2015 werd Stichting 

FRIS Voor Kinderen per genoemde datum opgericht. De 

stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

te Amsterdam onder dossiernummer 64797139. 

Stichting FRIS Voor Kinderen is ingeschreven bij de 

Belastingdienst als Algemeen Nut Beoogde lnstelling.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: Het ondersteunen van 

initiatieven die leiden tot een veilig onderdak en 

een inspirerende gezonde omgeving voor de meest 

kwetsbare kinderen in onze samenleving. Om een goede 

ontwikkeling van deze kinderen te kunnen borgen. Een 

(alsnog) schitterende frisse start te kunnen bieden voor 

een waardige volwassen toekomst vol welzijn voor deze 

kwetsbare kinderen.

Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur van de stichting als 

volgt gevormd

• M. Poelmann (Voorzitter)

• H.P. Fris (Penningmeester)

• P. Koene (Secretaris)

Personeelsleden

Gedurende 2021 waren er geen personen in loondienst 

van de stichting.    

 

Grondslagen van de waardering en van bepaling 

van het resultaat

Deze jaarrekening is overeenkomstig RJk C1 Kleine 

Organisaties-zonder-winststreven opgesteld.  

De stichting neemt geen deel aan het economisch 

verkeer en is op grond van artikel 2 lid 1 sub e van de 

wet op vennootschapbelasting derhalve vrijgesteld 

voor belasting op de inkomsten in de zin van de wet op 

vennootschaps- en inkomstenbelasting.   

Grondslagen voor de waardering van activa en 

passiva. 

Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en de 

passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders 

vermeld, ter beschikking van de stichting.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden gewaardeerd op 

nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Ten aanzien van de posten begrepen in het 

bedrijfsresultaat geldt, dat winsten slechts zijn 

opgenomen, indien en voor zover zij in het boekjaar 

zijn verwezenlijkt en dat met verliezen en risico’s, die 

hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, 

rekening is gehouden. 

Baten

Onder baten worden verstaan de van derden ontvangen 

en voor het verslagjaar toegezegde  gifte en 

opbrengsten uit activiteiten bestemd voor goede 

doelen, alsmede giften en opbrengsten uit activiteiten 

bestemd ter financiering van de eigen organisatie. 

 

Lasten 

Onder de lasten zijn begrepen de direct aan acties toe 

te rekenen kosten, alsmede de uitvoeringkosten van de 

eigen organisatie. De kosten worden toegerekend aan 

het jaar waarop zij betrekking hebben.

3. Grondslagen voor waardering 
en resultaatbepaling



8 9Echte mensen, echte resultatenStichting FRIS Voor Kinderen

4. Toelichting op de balans 
per 31 december 2021

5. Toelichting op de staat van 
baten en lasten over 2021

2021 2020

Vlottende activa

Vorderingen

Voorraad merchandise 16.230 0

Diversen 6.477 546

Liquide middelen  

Banken 28.123 40.226

50.830 40.772

Passiva

Continuiteitsreserve

Stand per 1 januari 40.772 5.525

Resultaat lopend boekjaar -9.113 35.247

Stand per 31 december 31.659 40.772

Kortlopende schulden

Overlopende passiva

Diversen 19.171  0

2021 2020

Baten

Ontvangsten

Ontvangen donaties bedrijven 25.350 42.663

Ontvangen donaties particulier 4.179 148

29.529 42.811

Lasten

Wervingskosten

Advertentiekosten 0 0

Kosten beheer en administratie

Abonnementen software 0 0 

Kantoorbenodigdheden 0 0 

0 0 

Financiële lasten

Inkoop merchandise 2.089

Algemene kosten 852

Rente en bankkosten 64 64 

3.005 64
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Stichting FRIS Voor Kinderen

Een eigen plek is een fundamentele levensbehoefte van de mens om 

zich te kunnen ontwikkelen. Helaas is een eigen plek en veilig thuis voor 

ruim 50.000 kinderen in Nederland niet vanzelfsprekend. Kiest u voor FRIS 

dan draagt u bij aan het welzijn van kwetsbare kinderen in Nederland. Wij 

doneren namelijk jaarlijks een deel van onze omzet aan deze stichting. 

www.frisvoorkinderen.nl

Atlas ArenA - Gebouw Amerika

Hoogoorddreef 15

1101 BA Amsterdam


