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BESTUURSVERSLAG 2021 
 
 
 

1. ALGEMEEN 
 
De Stichting is bij Het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam inge-
schreven onder nummer 24.38.83.25 op 3 januari 2006. 
 
Samenstelling van het bestuur per balansdatum: 
 
In 2021 is vanaf de zomer voorbereiding getroffen voor wisseling van het bestuur. Door 
afloop van periode conform governance code en statuut en privé omstandigheden hebben 
we afscheid genomen van 3 bestuursleden. In juli 2021 hebben gesprekken plaatsgevon-
den met een vijftal potentiele bestuursleden. Hiervan zijn er 4 over gebleven. In de perio-
de augustus en september 2021 heeft de overdracht plaatsgevonden tussen de uittreden-
de en de nieuw intredende bestuursleden.  
 
Uittredende bestuursleden: 
 
Mevrouw A.D. Gaalman – Ghoerbien (uittrede 1-10-2021)  voorzitter 
Mevrouw M.E.M. Driessen – de Blom: (uittrede 1-7-2021)  secretaris 
De heer F.A. Wichard:   (uittrede 1-10-2021)    penningmeester 
 
Intredende bestuursleden per 1 oktober 2021: 
 
Mevrouw P. Kwik     voorzitter 
Mevrouw D. van der Woerd-Pope   penningmeester 
Mevrouw K. Shoker     algemeen bestuurslid  
Mevrouw N. van den Heuvel- van Wingerden algemeen bestuurslid   
 
Op dit moment staat nog één vacature open voor de werving van nog één bestuurslid. 
    
  
Directeur: mevrouw P. Ooms 
Regio Directeur: mevrouw W. de Rijk 
 
 
 

2. MISSIE, VISIE EN BELEID 
 
Dona Daria streeft ernaar dat iedereen op een gelijkwaardige manier deelneemt aan de 
maatschappij. Dit betekent dat we werken aan dezelfde kansen, keuzevrijheid en gelijke 
mogelijkheden voor alle mensen. De hindernissen voor sociale participatie willen we 
zoveel mogelijk wegnemen door het versterken van onderling begrip.  
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Onze missie is met concrete doelen en activiteiten bij te dragen aan een inclusieve 
samenleving, waarbij thema’s zoals zelfbeschikking, gezondheid, economische 
zelfstandigheid en gelijke kansen centraal staan.  

De resultaten die Dona Daria in de afgelopen jaar heeft bereikt, zijn mede te danken aan 
de samenwerking met het wijknetwerk van bewoners, sleutelfiguren, vrijwilligers, 
professionele organisaties en de Gemeente Rotterdam.   

 
 

3. ACTIVITEITEN EN GEREALISEERDE PRESTATIES 
 

Hoewel het jaar 2020 een jaar was wat we snel wilde vergeten, door vooral door te pak-
ken op nieuwe kansen en mogelijkheden in het opkomend jaar, hebben we ervaren dat 
2021 nog zwaarder voor Dona Daria uitviel.  

Waar het gaat om het ondersteunen van Rotterdamse bewoners in kwetsbare positie 
hebben we deze evenals in 2020 extra aandacht kunnen geven. Of het nu ging om het 
voorkomen van eenzaamheid  of de deuren openen richting opvang vanwege huiselijk 
geweld onze professionals maakte vrijwillig tijd vrij om deze mensen te ondersteunen. 
Naast deze vrijwillige ondersteuning wisten zij ook de resultaatafspraken met financiers 
na te komen.  

We hebben flink in moeten boeten op tegenvallende opbrengsten. Projecten als Ouder-
verstoting, Unity en A way Out hebben geen doorgang kunnen vinden. Enerzijds hebben 
we de projecten als Ouderverstoting en A way Out teruggetrokken daar we moesten in-
perken op kwaliteit en daarmee ook minder financiering kregen. Eind december 2021 
heeft de Gemeente Rotterdam de vraag aan ons gesteld om alsnog met een aangepast 
projectplan A way Out te komen en is de verwachting dat we deze in 2022 ten uitvoer 
brengen. Unity hebben we moeten uitstellen vanwege inschrijvingen op grotere aanbeste-
dingen zoals Route Z en Rotterdams Nieuw Welzijn. Door het missen van deze projecten 
hebben we voor het jaar 2021 verlies geleden.  

Vanwege onze kleine organisatie was alle schrijfcapaciteit op deze twee aanbestedingen 
nodig. Ook ging de schrijfcapaciteit zitten op een grote fondsaanvraag bij de postcodelo-
terij voor het project 1Ouderpunt en You Never Care Alone (bestaande mantelzorgpro-
ject). Allen projecten voor het jaar 2022. Begin september 2021 kregen we vanuit de Ge-
meente Rotterdam afdeling Werk & Inkomen te horen dat zij graag een nieuwe opdracht 
met ons aan willen gaan met als doel alleenstaande ouders te begeleiden naar werk.  

De investeringen op de inschrijvingen aanbestedingen heeft laten zien dat we de Z route 
niet gegund hebben gekregen. De inschrijving voor Nieuw Rotterdams Welzijn heeft een 
nieuwe opdracht opgeleverd voor de komende 6 jaar voor het gebied Rozenburg. Ook de 
inschrijving voor het 1ouderpunt is gegund door de Postcodeloterij voor de komende 3 
jaar (toekenning: €500.000). Het project You Never Care Alone kunnen we ook in 2022 
voortzetten. Daarnaast gaan de opdrachten voor Veerkracht, Emancipatie en Samenleven 
door en kunnen we aan het eind van 2021 stellen dat de vooruitzichten voor 2022 een 
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meer stabiele beeld geven dan het begin van het jaar 2021. Neemt niet weg dat we ons 
extra zullen gaan inzetten om het tekort van 2021 in te halen.  

Net als voorgaande jaren zijn we ook dit jaar geaudit op onze kwaliteitssysteem voor de 
certificering ISO door het KIWA. Ons kwaliteitssysteem voldoet aan de norm en er zijn 
geen tekortkomingen en/of kritische tekortkomingen geconstateerd. Voor 2022 zullen we 
gaan werken met een nieuw keurmerk Sociaal Werk. De voorbereidingen hiertoe worden 
getroffen. In tegenstelling tot ISO wat meer gericht is op managementinformatie en 
procedures, is de keurmerk Sociaal werk meer gericht op de kwaliteit van professionals.  

De resultaten over 2021 zijn als volgt; 

Resultaten Europees  

In 2021 hebben we binnen één project de rol van projectmanagement op ons genomen. 
Het gaat om het project: 

1. Happy and Safe in the community, Co Happinezz (project gericht op het 
ontwikkelen van een digitaal spel om kindermishandeling te signaleren bij 
migrantenkinderen tussen de 6 en 9 jaar) 

2. The Story (project gericht op storytelling door jongeren) 

Het Project Happy and Safe hebben we zowel inhoudelijk kwalitatief als financieel met 
een hoge score in 2021 kunnen afronden. Door de corona heeft het Agentschap NA de 
beoordelingstermijn overschreden en heeft de uiteindelijke beoordeling eind februari 2022 
plaatsgevonden.  
Voor The Story hebben we eind 2021 gevraagd om uitstel voor de interim rapportage daar 
we hinder hebben ondervonden van de lockdown. Dit is gehonoreerd door het agentschap 
NA.  
 
De kennis die we opdoen met Europese partners is zeer waardevol. Naast projecten waar 
we de projectmanagement voeren doen we met 1 project mee als associat partner, te 
weten; My Civil Heritage (een project gericht op nieuwkomers en personen LHBTI+ waar-
bij zij elkaar ontmoeten). Dit project verloopt conform gemaakte afspraken en planning.  
 
Resultaten Stedelijk  

In 2021 heeft Dona Daria op stedelijk niveau twee grote opdrachten bij de Gemeente 
Rotterdam. Te weten de opdracht: 

1. Emancipatie, Veerkracht & Samenleven; 
2. You never Care Alone voor mantelzorgers; 

 
Het wegvallen van de opdrachten Prematching, Intercultureel Opvoeden en In je kracht 
hebben zijn weerslag op de begroting. Daar tegenover staat dat we toch ook een aantal 
spraakmakende opdrachten naar binnen hebben weten te halen zoals: 

1. Inside Out (project gericht op vrouwen en LHBTI+ komend uit gesloten 
gemeenschappen in opdracht van ministerie SZW) 

2. Space Jongeren (jongeren die zich richten op maatschappelijke thema’s) 
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3. Gerse Vrouwen (tentoonstelling archief vrouwenemancipatie Dona Daria) 
4. Kleurrijk & Succesvol (podcast met rolmodellen over maatschappelijke thema’s) 
5. We take the lead (project tegen straatintimidatie) 
6. Kleine initiatievenloket (gericht op tegengaan discriminatie en racisme waarbij 

bewoners en zelforganisaties financieel worden ondersteund) 
7. Unboxing Rotterdam (cultuur en kunstactiviteiten gerelateerd aan 

maatschappelijke thema’s 
8. De nieuwe toekomst (ondersteuning vrouwen naar werk komend uit huiselijk 

geweld) 
9. Ik ben niet wat je ziet (tegengaan straatintimidatie vooral gericht op moslima’s)  
10. Zonnestraaltjes (tegengaan eenzaamheid ouderen ten tijde Corona) 
 

Een aantal projecten zoals Space, Unboxing Rotterdam, de Nieuwe toekomst zullen 
mogelijk ook in 2022 voortgezet gaan worden. Voor het project Gerse vrouwen zijn we 
aan het bekijken of we dit kunnen door ontwikkelen naar een nieuw programma.  
 

Daarnaast zijn ook kleinere subsidieopdrachten vanuit de Gemeente Rotterdam aan Dona 
Daria verstrekt; 

 Wifi hotspots en sim kaarten 
 Dialoogtafels huiselijk geweld 
 Communities of solidariteit 
 Voorlichting genderdiversiteit Nissewaard 

 
De hoeveelheid projecten hebben dit jaar niet het benodigde bedrag kunnen opbrengen 
om tot een positief resultaat voor het jaar 2021 te komen. We hebben geleerd wat de 
coronaperiode ook doet met onze mogelijke financiers. Waar voorheen 
subsidieaanvragen soepeler en makkelijker verliepen, hebben zij nu meer tijd nodig voor 
de uiteindelijke afwikkeling. In 2021 hebben we hier ook de nodige last van ondervonden.  
Daarnaast hebben we gedurende coronaperiode helaas geen gebruik kunnen maken van 
de ondersteuningsmiddelen vanuit de overheid zoals NOW en uitstel belastingbetaling.  
 

Resultaten Lokaal  

Per 1 januari 2018 zijn we in combinatie/samenwerking met InMovement en Avant sanare 
met een nieuwe Welzijnsopdracht van start gegaan. De combinatie genaamd DIA 
Rozenburg (Dona Daria, InMovement en Avant sanare) geven uitvoering aan de 
Gemeentelijke Welzijnsopdracht. De volgende prestaties zijn met de Gemeente 
Rotterdam overeengekomen: Huisbezoeken 75+, Schulddienstverlening, Tegenprestatie, 
Taalvrijwilligers, Zelfredzaam & Kansrijk, Trots op Rozenburg, Ontdekken, versterken en 
benutten van Talenten en Leven Lang Fit. De resultaten op de afgesproken prestaties zijn 
in 2021 behaald. De Gemeente Rotterdam is zeer complimenteus en tevreden over de 
resultaten van DIA, met name de innovatiekracht als ook het mee betrekken van 
bewoners hierin zien zij als waardevol. 
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In overleg en met afstemming Gemeente Rotterdam is naast de Bieb ook de Lekstraat 
aangewezen als huis van de wijk. De nog niet besteedde gelden Huis van de wijk zijn 
besteedt aan aanpassingen ruimten Lekstraat, zo ook in 2021. Ook hebben we per 2020 
structureel extra subsidie voor HvW de Lekstraat ontvangen. Dit alles is meegenomen in 
een addendum op de bestaande NRW overeenkomst.  

De opdracht NRW zal per december 2021 aflopen. In april/mei 2021 is een nieuwe 
aanbestedingsronde van start gegaan en de mogelijke gunning zal in november 2021 zijn. 
Dit is echter niet uitgekomen. De aanbesteding is twee keer uitgesteld vanuit de kant van 
de Gemeente. Een behoorlijke tegenvaller wat er toe heeft geleid dat de uiteindelijke 
opdracht in juni 2022 van start zal gaan. De oude opdracht is daarmee ook verlengd tot 
en met 31 mei 2022. We zijn in ieder geval verheugd dat we de nieuwe opdracht voor 
Rozenburg gegund hebben gekregen.  

 

Korte toelichting bij de cijfers 

Dona Daria is helaas niet in staat gebleken om ook in het Corona jaar 2021 de activiteiten 
en de inkomsten op pijl te houden. Zowel vanuit de Gemeente als door het Agentschap 
NA zijn beoordelingstermijnen voor projecten overschreden. We hebben hierop wel extra 
projecten uitgeschreven maar dit mocht niet baten. Dit heeft tot een negatief resultaat 
geleid van € 168.909 
 
De kosten zijn echter harder gestegen dan de inkomsten. We hebben personeel moeten 
behouden om te kunnen voldoen aan de verwachtte projecten zoals prematching maar 
ook voor het op-en afschalen van lopende projecten door Corona.  
  
Dona Daria gaat er vanuit dat het resultaat in 2022 weer positief zal zijn, te meer aan het 
begin van het jaar 2022 grotere projecten zijn binnen gehaald.  
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4. BEGROTING 2021 
 
 
Voor het komende jaar is de begroting hieronder opgenomen: 
 
 
 

Begroting Begroting
2022 2021

€ €

Baten

Inkomsten uit aanbestedingen 1.138.289     992.151        
Opbrengsten projecten 919.497        1.160.722     
Opbrengsten overige activiteiten 32.000          11.000          

Totaal baten 2.089.786     2.163.873     

Lasten

Personeelskosten 902.600        1.064.033     
Huisvestingskosten 60.000          55.500          
Organisatiekosten 140.500        175.500        
Projectkosten 848.048        741.187        

Totaal lasten 1.951.148     2.036.220     

Bedrijfsresultaat 138.638        127.653        

Financiele baten en lasten 750               650               

Exploitatieresultaat 137.888        127.003        

Toevoeging aan reserves 89.734          70.000          

Resultaat van bestemming 48.154          57.003          
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BALANS PER 31 DECEMBER 
(NA VERWERKING VAN HET RESULTAAT)  

 
 

ACTIVA

VASTE ACTIA
Bedrijfsinventaris 7.488 -           

7.488 -           

VORDERINGEN 
Debiteuren 151.564 134.129
Nog te ontvangen bedragen 119.355 60.280
Vooruitbetaalde kosten 35.113 25.387
Overige vorderingen 8.812 8.896

314.844 228.692

LIQUIDE MIDDELEN
Kasgeld 1.107 716
ING 37.218 189.526
Triodos 11.192 61.217

49.517 251.459

TOTAAL 371.849 480.151

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN
Overige reserves 7.546 176.455

KORTLOPENDE SCHULDEN
Crediteuren 146.115 67.236
Te betalen loonheffing 54.294 51.375
Te betalen vakantiedagen 20.629 12.196
Te betalen LBB 15.017 17.569
Nog te realiseren subsidies 30.136 127.136
Nog te betalen overige kosten 98.112 28.184

364.303 303.696

TOTAAL 371.849 480.151

2020
€

2021
€
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 
 
 
 

Realisatie Begroting Realisatie
2021 2021 2020

€ € €

Baten

Subsidies en aanbestedingen 1.091.123     992.151        1.216.325     
Projecten 978.069        1.160.722     903.804        
Diverse baten 33.342          11.000          52.122          

2.102.534     2.163.873     2.172.251     

Lasten

Projectkosten 1.087.554     741.187        1.077.933     
Personeelskosten 974.375        1.064.033     880.325        
Huisvestingskosten 32.267          55.500          40.159          
Afschrijvingskosten 1.872            -                -                
Algemene kosten 174.483        175.500        192.683        

2.270.551     2.036.220     2.191.100     

Bedrijfsresultaat 168.017-        127.653        18.849-          

Financiële baten en lasten

Financiele baten -                -                -                
Financiele lasten 892               650               564               

892-               650-               564-               

Exploitatieresultaat 168.909-        127.004        19.413-           
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TOELICHTING 
 
 

ALGEMEEN 
 
 
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERINGEN EN RESULTAATBEPALING 
 
ALGEMENE GRONDSLAGEN 
 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslagge-
ving C1 “Kleine Organisaties zonder winststreven”.  
 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op 
basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke 
balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nomi-
nale waarde. 
 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten 
worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtin-
gen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, 
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 
geworden. 
 
 
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIV A 
 
 
VORDERINGEN 
 
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en ver-
volgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamorti-
seerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen 
voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen wor-
den bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 
 
 
LIQUIDE MIDDELEN 
 
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. De liquide middelen 
staan ter vrije beschikking van de stichting voorzover niet anders vermeld in de jaarreke-
ning. 
 
 
STICHTINGSVERMOGEN 
 
Het stichtingsvermogen staat ter vrije beschikking van het bestuur van de stichting. 
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TOELICHTING 
 
 
GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 
 
 
BATEN 
 
Subsidies, fondsen en gefactureerde omzet worden verantwoord in het jaar waarin de 
prestatie is geleverd. Ontvangen subsidies, fondsen en omzet waarvoor de prestatie nog 
niet zijn geleverd zullen op de balans onder de schulden worden opgenomen als ''Nog te 
besteden projectgelden''. 
 
PERSONEEL 
 
Salarissen en sociale lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarin deze ver-
schuldigd zijn, in overeenstemming met de arbeidsovereenkomsten. De stichting hanteert 
voor haar medewerkers een pensioenregeling welke is ondergebracht bij het bedrijfstak-
pensioenfonds Pensioenfonds Zorg en Welzijn.  
 
CONTINUÏTEIT 
 
De stichting heeft in het boekjaar 2021 te kampen gehad met de gevolgen van het coro-
navirus. Ondanks dat het een ongewoon jaar is geweest voorziet Dona Daria geen zorge-
lijke ontwikkeling voor de continuïteit in de toekomst. In het afgelopen jaar is behoorlijk 
geïnvesteerd op het binnen halen van grotere projecten voor 2022.   
Zoals in het Bestuursverslag is aangegeven hebben we inmiddels een aantal grote en 
langdurige projecten gehonoreerd gekregen. In 2022 en ook voor het jaar 2023 zullen in 
het 2e kwartaal 2022 de eerste aanvragen in andere gebieden (buiten Rotterdam) uitgaan 
om ook daar onze voeten aan de grond te zetten. 
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TOELICHTING 
 
 
BALANS 
 
MATERIELE VASTE ACTIVA  

 
ICT Totaal

€ €
Boekwaarde 1 januari
Aanschafwaarde -                    -                    
Afschrijvingen -                    -                    

-                    -                    

Overzicht mutaties
Uitgaven 2021 9.360            9.360            
Geactiveerde investeringen 2021 9.360            9.360            

Afschrijvingen regulier 1.872            1.872            
Stand 31 december 2021 1.872            1.872            

Boekwaarde per 31 december
Aanschafwaarde 9.360            9.360            
Afschrijvingen 1.872            1.872            

7.488            7.488             
 
DEBITEUREN 

 

Realisatie Realisatie
2021 2020

€ €

Gemeente Rotterdam 59.583          48.358          
Nederlandse Jeugdinstituut Erasmus+ 80.353          80.353          
Stichting 180 10.243          -                
Cooperatieve Vereniging Pressure Line U.A. -                3.554            
Overige vorderingen 1.385            1.865            

151.564        134.129         
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OVERIGE VORDERINGEN 

 
Realisatie Realisatie

2021 2020
€ €

Te ontvangen vergoeding 11.509          -                
Te ontvangen energiebelastingen 11.913          -                
Te ontvangen subsidies/bijdragen 95.933          -                
Vooruitbetaalde kosten 35.113          -                
Overige kortlopende vorderingen 8.812            -                

163.280        -                 
 
 
 
LIQUIDE MIDDELEN  

 
Realisatie Realisatie

2021 2020
€ €

ING 37.218          189.526        
Triodos 11.192          61.217          
Kas 1.107            716               

49.517          251.460         
 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting voorzover niet anders 
vermeld in de jaarrekening. 
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TOELICHTING 
 
STICHTINGSVERMOGEN 
 

Realisatie Realisatie
2021 2020

€ €

Stand per 1 januari 176.455        195.868        
 Resultaatbestemming boekjaar 168.909-        19.413-          
Stand per 31 december 7.546            176.455         
 
 
 
KORTLOPENDE SCHULDEN 

Realisatie Realisatie
2021 2020

€ €

Nog te realiseren subsidies
Gemeente Rotterdam 30.136          46.783          
Happy and Safe in the Community -                80.353          

30.136          127.136         
 
 
 
Belastingen en sociale verzekeringen
Loonheffingen 54.294          51.375          

54.294          51.375           
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TOELICHTING 
 

Realisatie Realisatie

2021 2020
€ €

Overige kortlopende schulden
Reservering vakantiedagen 20.629          12.196          

Reservering loopbaanbudget 15.017          17.569          

Reservering overige personeel -                -                

Reservering accountantskosten 4.800            5.000            

Nog te betalen kosten 93.312          23.184          
133.758        57.949           

 
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN EN RECHT EN 
 
Niet in de balans opgenomen verplichtingen en rechten zijn als volgt samen te vatten: 

 Het huurcontract voor de Gerard Scholtenstraat 129 te Rotterdam. Dit is een huur-
contract dat jaarlijks verlengd wordt. De jaarlijkse huur bedraagt € 23.000 en wordt 
jaarlijks in juli geïndexeerd.  

 Het huurcontract voor de Lekstraat 2-4 te Rozenburg. Dit is een huurcontract dat 
jaarlijks verlengd wordt. De jaarlijkse huur bedraagt € 63.000 en wordt jaarlijks in 
juli geïndexeerd.  

 Er is een bankgarantie voor de huur afgegeven van een bedrag ad € 7.500. 
 Het huurcontract voor het kopieerapparaat is voor een periode van 5 jaar aange-

gaan vanaf januari 2019. De jaarlijks huur bedraagt € 11.000.  
 Uit hoofde van arbeidscontracten bedraagt de fiscaalloon op jaarbasis van onge-

veer €700.000 gebaseerd op ongeveer 17,14 fte. De arbeidscontracten zijn voor 
70% bepaald en 30% voor onbepaald tijd. 
 

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM 
 
Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van materiële invloed 
zijn op deze jaarrekening.  
 
Wel is een belangrijke gebeurtenis na balansdatum het feit dat de stichting nog steeds te 
kampen heeft met de gevolgen van het coronavirus. 
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TOELICHTING 
 
 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 
 
 

Realisatie Realisatie
2021 2020

€ €

Subsidies en aanbestedingen
Aanbestedingen
- Gemeente Rotterdam - Emancipatie 425.000        425.000        
- Gemeente Rotterdam - Rozenburg 666.123        791.325        

1.091.123     1.216.325     

Subsidies en fondsen
- EU projecten 205.579        166.762        
- Stedelijke projecten 631.248        515.059        
- Lokale projecten 141.243        221.983        

978.069        903.804        

Diverse baten
Voorlichting en workshops 15.401          15.052          
Overig 17.941          37.070          

33.342          52.122           
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TOELICHTING 
 

LASTEN

Realisatie Realisatie
2021 2020

€ €

Activiteitenkosten
Projectkosten 1.083.942     1.039.523     
Overige activiteiten 3.612            38.410          

1.087.554     1.077.933     

Personeelskosten
Bruto salarissen 759.297        688.150        
Sociale lasten 123.181        117.395        
Pensioenlasten 67.565          56.156          

950.043        861.701        

Stagiaires -                -                
Salarisverwerking 5.178            5.167            
ARBO 4.035            3.127            
Deskundigheidsbevordering 9.936            3.507            
Overige personeelskosten 5.182            6.822            

974.375        880.325        

Gemiddeld aantal personeelsleden FTE 17,14 15,47

Huisvestingskosten
Huur 22.625          22.283          
Gas, water en licht 10.514          7.835            
Schoonmaakkosten 2.700            4.522            
Beveiligingskosten 851               770               
Gemeentelijke belastingen en heffingen 1.674            1.434            
Onderhoud pand en tuin 169               -                
Overige lasten 5.650            3.317            
Energiebelasting teruggaaf 11.913-          -                

32.267          40.159          
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TOELICHTING 
 

Realisatie Realisatie
2021 2020

€ €

Afschrijvingskosten
Afschrijvingen bedrijfsinventaris 1.872            -                

1.872            -                

Algemene kosten
Kantoorbenodigdheden/drukwerk 16.158          15.248          
Automatisering 6.244            6.753            
Telecommunicatie 5.961            3.121            
Accountantskosten 7.400            6.572            
Administratiekosten 66.064          62.942          
Communicatie 44.306          80.894          
Bestuurskosten 9.457            9.011            
Contributies 986               743               
Verzekeringen 3.858            4.061            
Overige Lasten 14.047          3.337            

174.481        192.683        

 

De communicatiekosten zijn in 2021 gehalveerd. In 2020 is flink geïnvesteerd in de com-
municatie. Dit was voor een deel een eenmalig impuls.   
Onder de bestuurskosten vallen de vacatiegelden en de kosten deskundigheidsbevorde-
ring. 
 
 
 

Realisatie Realisatie
2021 2020

€ €

Financiële lasten
Rente langlopende schulden -                -                
Kosten bank/giro 892               564               

892               564               
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OVERIGE GEGEVENS 
 
 
 
VERWERKING VAN HET RESULTAAT 
De staat van baten en lasten over het boekjaar 2021 sluit met een negatief saldo van 
€ 168.909. Het bestuur stelt voor het resultaat over het boekjaar 2021 te onttrekken aan 
de overige reserves. Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt. 
 
 

ONDERTEKENING VAN DE JAARREKENING 
Dit jaarverslag is vastgesteld en goedgekeurd tijdens de bestuursvergadering van  
16 maart 2022. 
 
 
Mevrouw P. Kwik (voorzitter)     
Handtekening: 
 
 
 
 
Mevrouw D. van der Woerd-Pope (penningmeester) 
Handtekening: 
 
 
 
 
Mevrouw K.Shoker  (algemeen bestuurslid)    
Handtekening: 
 
 
 
Mevrouw N.van der Heuvel- van Wingerden (algemeen bestuurslid) 
Handtekening: 
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WNT-verantwoording 2021 Stichting Dona Daria 
 
De WNT is van toepassing op Stichting Dona Daria. Het voor Stichting Dona Daria toe-
passelijke bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000,-. 
 
1. Bezoldiging topfunctionarissen  
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunc-
tionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling. Lei-
dinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionaris-
sen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief dege-
nen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aan-
gemerkt. 
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Gegevens 2021     

bedragen x € 1 P. Ooms     

Functiegegevens  Directeur   

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

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in 
fte)  

1,00   

Dienstbetrekking? ja   

Bezoldiging     

Beloning plus belastbare onkostenvergoe-
dingen €81.213,87   

Beloningen betaalbaar op termijn €0   

Subtotaal €81.213,87   

    

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaxi-
mum €209.000,-   

    

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terug-
ontvangen bedrag N.v.t.    

    

Bezoldiging €81.213,87   

    

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 onver-
schuldigde betaling N.v.t.    

Gegevens 2020     

bedragen x € 1 P. Ooms    

Functiegegevens  Directeur   

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

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in 
fte) 

0,89   

Dienstbetrekking? ja   

Bezoldiging     

Beloning plus belastbare onkostenvergoe-
dingen €75.080,10   

Beloningen betaalbaar op termijn €0   

Subtotaal €75.080,10   

    

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaxi-
mum 201.000,-   

    

Bezoldiging 75.080,10   
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 

Aan: het bestuur van Stichting Dona Daria  

 

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021  
 
 
Ons oordeel 

Wij hebben opdracht gekregen de jaarrekening  2021 van Stichting Dona Daria te Rotterdam te 

controleren. 

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte 
en de samenstelling van het vermogen van Stichting Dona Daria per 31 december 2021 en van het 
resultaat over 2021 in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor 
de verslaggeving.  
 
De jaarrekening bestaat uit:   

- de balans per 31 december 2021; 
- de staat van baten en lasten over 2021; en 
- 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 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Dona Daria 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.  
 
Toelichtende paragraaf 
Het Coronavirus heeft ook invloed op Stichting Dona Daria. In het bestuursverslag is toegelicht wat de 
impact van het virus is op de stichting en met wat voor impact het bestuur verder nog rekening houdt. Wij 
hebben de uiteenzetting van de situatie en de hierbij behorende onzekerheden beoordeeld en zijn van 
mening dat dit gegeven de situatie een adequate toelichting is. Op grond van de door ons uitgevoerde 
werkzaamheden en de verkregen controle-informatie zijn wij van mening dat, rekening houdend met de 
onzekerheden die er op het moment van afgifte van deze controleverklaring zijn, de stichting de situatie 
in haar jaarrekening goed toelicht en haar jaarrekening terecht opmaakt op basis van continuïteit in lijn 
met het verslaggevingsstelsel. Rekening houdend met deze situatie hebben wij - in lijn met de 
controlestandaarden - een goedkeurend oordeel over de jaarrekening verstrekt in deze controle-
verklaring.  
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B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
 
 
Andere informatie 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit:   

�  Het bestuursverslag 
 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.  
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.  
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie.  
 
 
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  
 
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de in Nederland geldende regelgeving. 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. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 
voornemen heeft om de stichting te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige 
realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel 
zou kunnen bestaan of de stichting haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de 
jaarrekening.  
 
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 controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel. 
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 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 entiteit; 

- 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 vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 
is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen 
en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar 
activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 
materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen 
op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat 
zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-
informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige 
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een stichting haar 
continuïteit niet langer kan handhaven; 

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; 

- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 

 
Wij communiceren met de met governance belaste personen 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. 
 
 
Dordrecht, 16 maart 2022 
 
Accountantskantoor KUBUS Dordrecht, 
 
 
 
Drs. E.J. Tigelaar AA 


