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Geachte heer Spanjers,

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening over de periode 1 januari 2021 

tot en met 31 december 2021 van Stichting Com in Beeld samengesteld.

Deze jaarrekening is samengesteld aan de hand van de door u gevoerde en aangeleverde

administratie.

Bij het samenstellen van deze jaarrekening hebben wij ons gebaseerd op de door de 

bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid

en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij

het bestuur van de stichting.

Hoogachtend,

mr. drs. P. Zacouris

16 juni 2022

441.090
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I BATEN EN LASTEN

Het saldo van baten en lasten voor resultaatbestemming over 2021 bedraagt € 40.166,- tegenover € 27.173,- over 2020.

De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Baten:

baten

som van de baten

Lasten:

personeelkosten

afschrijvingen

beheer en administratie

Som van de lasten

Bestemming saldo van baten en lasten:

Toevoeging aan:

overige reserve

bestemmingreserves

bestemmingsfonds

10%

104.066€            

21%

-€                          

46.732€              

123.473€            

40.166€              

25%

15%

9% 655€                    7%

29%

Saldo voor financiële 

baten en lasten

-€                          

21% 12.993€              

Saldo financiële baten en 

lasten

Saldo van baten en lasten

-€                          

40.166€              

-€                          

40.166€              

-€                          

-€                          

100% 131.239€            100% 32.400€              

11.411€              

39.666€              

19.407€              

directe kosten

12.993€              

75%

25%

verschil

2.498-€                 

14.184€              

100%

29%

0%

27.173€              

27.173€              

27.173€              

-€                          

-€                          

25%

7.066€                 

79%

1 januari 2020

tot en met

31 december 2020

19.580€              

-€                          

12.993€              

-€                          

163.639€            

1 januari 2021

33.409€              

32.400€              

17.082€              

12.066€              

0%

tot en met

31 december 2021

163.639€            

47.593€              

131.239€            100%

-€                          

-€                          

30%
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II FINANCIELE POSITIE

De financiele positie kan als volgt worden weergegeven:

Middelen op lange termijn

Reserves en fondsen

Vastgelegd op lange termijn

Materiele vaste activa

Werkkapitaal

Kortlopende schulden

Op korte termijn beschikbaar

Aangewend voor

Vorderingen

Saldo liquide middelen

31 december 2021

26.517€              34.753€              

118.995€            

129.388€            

78.829€              

12.148€              14.060€              

94.467€              

78.829€              

99.372€              

118.995€            

31 december 2019

26.517€              

12.148€              

34.753€              

92.478€              44.076€              

14.137€              

14.060€              

106.615€            143.448€            
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III KASSTROOMOVERZICHT

saldo van baten en lasten

afschrijvingen

afname debiteuren

toename omzetbelasting vordering

afname overige vorderingen

afname overlopende activa

toename crediteuren

afname loonbelasting/uwv te betalen

afname overige schulden

afname overlopende passiva

kasstroom uit operationele activiteiten

investeringen in materiele vaste activa

 

kasstroom uit investeringsactiviteiten

mutatie liquide-middelen en kredietinstellingen

40.166€                   

2.318-€                     

912-€                        

3.830-€                     

628€                        

1.364€                     

12.066€                   

281€                        

7.730€                     

361-€                        

89.735-€                   

31.091-€                  

3.830-€                     

34.921-€                  
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IV BALANS 

ACTIVA toelichting

vaste activa

materiele vaste activa

vlottende activa

kortlopende vorderingen

handelsdebiteuren

omzetbelasting

overige vorderingen

overlopende activa

liquide-middelen

balans totaal

PASSIVA

reserves en fondsen

reserve

fondsen

kortlopende schulden

handelscrediteuren

loonheffingen

overige schulden

overlopende passiva

balans totaal

7

78.829€                   

499€                        

178.201€                

129.388€                

11

12

31-dec-2020

91.953€                   

2.391€                     

94.467€                  

133.132€                

2.218€                     

133.132€                

26.517€                  34.753€                   

26.517€                  

31-dec-2021

547€                        

865€                        

3

4

5

6

2

186€                        

34.753€                   

9 8.663€                     

6.040€                     

14.060€                   

118.995€                

31-dec-2020

78.829€                   

8

7.335€                     

12.148€                  

-€                              -€                              

118.995€                

99.372€                   

6.707€                     

10

14.137€                  

4.676€                     

218€                        

31-dec-2021

178.201€                

3.183€                     

3.303€                     

933€                        
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V STAAT VAN BATEN EN LASTEN

toelichting

Baten

Som van de baten

directe kosten

Personeelsbeloningen

Afschrijvingen

Kosten beheer en administratie

Som van de lasten

Saldo voor financiële baten en lasten

Saldo financiële baten en lasten

Saldo van baten en lasten

Bestemming resultaat:

Toevoeging aan de algemene reserve

Toevoeging aan de bestemmingsreserves

13

163.639€                131.239€                

39.666€                  

tot en met

-€                              

104.066€                

27.173€                  

31-dec-2021

-€                              

123.473€                

40.166€                  

31-dec-2020

1-jan-2021

tot en met

131.239€                

17

15

33.409€                  

163.639€                

1-jan-2020

19.580€                  

11.411€                  

46.732€                  

17.082€                  

12.066€                  

47.593€                  

27.173€                  

40.166€                  

16

14

40.166€                  

 

-€                              

-€                              

27.173€                  
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Hieronder volgt een overzicht van de resultaten van de afgelopen boekjaren.

 

 

omzet

inkoopwaarde

bruto marge

personeelskosten

afschrijvingen

auto-transp.kosten

huisvestingskosten

verkoop kosten

overige kosten

bedrijfsresultaat

financiele baten/lasten

bijz. baten/lasten

resultaat

Algemene toelichting

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van een stelsel van bepaling van vermogen en resultaat dat

uitgaat van de verkrijgingsprijs.

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

Het vergroten van zelfregie en maatschappelijke participatie van mensen met een communicatieve

beperking, ten gevolge van een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, psychische en/of gedragsproble-

men en/of chronische ziekte.

Samenstelling bestuur

voorzitter : Spanjers, R.W.L.

overige leden : Steenbergen B.

Boelen, A.

Roozemond, C.

31-dec-2019 31-dec-2017

27.173€                   

97.830€                   

47.593€                   

-€                              

-€                              

175.625€                 

-€                              

46.320€                   

47.420€                   

tot en met

163.639€                 

tot en met

116.046€                 

17.082€                   

1-jan-2018

159.377€                 

46.744€                   

-€                              -€                              

tot en met

31-dec-2021

1

31-dec-2019

1-jan-2019

tot en met

129.305€                 

40.166€                   41.434€                   

21.835€                   

41.434€                   

16.999€                   

131.239€                 

33.409€                   

87.871€                   

13.390€                   

104.476€                 

16.129€                   

70.657€                   

27.173€                   40.166€                   

-€                              

-€                              

630€                        

50.455€                   

36.514€                   

-€                              8.157€                     

-€                              

12.352€                   

-€                              

8.157€                     

75.880€                   

24.897€                   

12.066€                   11.100€                   

61€                           

11.411€                   1.873€                     

-€                              

10.879€                   

28€                           

-€                              

1-jan-2019

19.580€                   

tot en met

-€                              

31-dec-2018

1-jan-20171-jan-2021

23.476€                   

-€                              

13.941€                   

10.901€                   

-€                              

-€                              

-€                              

510€                        

-€                              

2.530€                     

13.941€                   

-€                              

-€                              

112.633€                 

77.676€                   
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Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De toegepaste grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn in hoofdlijnen het waarderen van de 

activa en passiva tegen historische kostprijzen, tenzij hierna een andere waarderingsgrondslag wordt

vermeld, en het in aanmerking nemen van winsten in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd.

Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. 

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. 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 nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. Winsten worden slechts

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen 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 passiva en bepaling van resultaat

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden op 

basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs berekend.

 

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde. De reële waarde is gelijk 

aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden 

in mindering gebracht. 

Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
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Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

 

Overige schulden en overlopende passiva

Overige schulden en overlopende passiva worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde.

 

Baten

MATERIELE VASTE ACTIVA (zie bijlage 2)

apparatuur

boekwaarde

investering

desinvestering

afschrijving

boekwaarde

Totale materiele vaste activa

                        

DEBITEUREN

OMZETBELASTING

OVERIGE VORDERINGEN

 

Onder baten wordt verstaan de aan een verslagjaar toegerekende bijdragen en subsidies.

26.517€                  

2021

2021

547€                        

nog door te belasten kosten 369€                        

1.003€                     

31 december 2021

-€                              

nog te ontvangen subsidies

34.753€                   

waarborgsom huur

218€                        

3.294-€                     

2

1 januari 2021

26.517€                   

suppletie aangifte 2019

5

1.155€                     

5.335€                     

218€                        

Een voorziening voor dubieuze debiteuren wordt niet nodig geacht.

3

saldo openstaande posten

2021

3.830€                     

12.066€                   

75€                           

suppletie aangifte 2021

suppletie aangifte 2018

4

aangifte 4e kwartaal 2021

6.707€                     

2.611€                     
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OVERLOPENDE ACTIVA

LIQUIDE MIDDELEN

122€                        

4.676€                     

vooruitbetaalde verzekeringen

1.857€                     

592€                        

ing bank 7057111 5.558€                     

vooruitbetaalde webhosting

vooruitbetaalde bedragen diensten derden (blind vison) 1.350€                     

755€                        

vooruitbetaalde reiskosten

1.000€                     

ing bank 7057111 zakelijke spaarrekening 87.909€                   

paypal account

94.467€                  

7

6

vooruitbetaalde huur
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RESERVES EN FONDSEN

Bestemmingsreserve

bestemmingsreserves saldo begin van het boekjaar :

toevoeging :

vrijval :

De bestemmingsreserves zijn hieronder gespecificeerd:

saldo begin van het boekjaar :

toevoeging

vrijval :

saldo begin van het boekjaar :

toevoeging

vrijval :

Overige reserves

overige (vrije) reserves saldo begin van het boekjaar :

toevoeging boekjaar :

vrijval bestemmingsreserves :

Het bestuur streeft m.b.t. de continuïteitsreserve naar reserve ter hoogte van één keer de jaaromzet 

41.434€                   

-€                              

van de stichting. 

2.900€                     

bestemmingsreserve continuiteit 

40.166€                   

2.900€                     

2.900€                     

40.166€                   

44.334€                   

bestemmingsreserve project openluchtschool rotterdam

81.600€                   

37.395€                   

118.995€                

8

34.495€                   

-€                              

2.900€                     

-€                              

-€                              

81.600€                   
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CREDITEUREN

LOONHEFFINGEN

OVERIGE SCHULDEN

OVERLOPENDE PASSIVA

1.709€                     

8.663€                     

8.663€                     saldo nog te betalen handelscrediteuren

9

11

14€                           

10

509€                        te betalen accountancy, fiscaal advies

aangifte december 2021 865€                        

reservering vakantiegeld

225€                        

2.218€                     

2.391€                     

12

nog te betalen projectkosten

1.622€                     

af te dragen paww premies

530€                        

te betalen declaraties

865€                        

af te dragen pensioenpremies
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BATEN

directe kosten

PERSONEELSKOSTEN

AFSCHRIJVINGSKOSTEN

afschrijvingskosten: apparatuur

Zie de bijlage voor de verdere specificatie.

2021

14

163.639€                131.239€                

diensten derden 

doorbelaste reis- en onkosten

46.535€                   31.899€                   

945€                        607€                        

projectkosten 113€                        903€                        

20202021

13

630€                        

doorbelaste kosten 22.023€                   

baten contractactiviteiten

91.500€                   

17.716€                   

91.008€                   

51.050€                   

21.581€                   

baten van andere organisaties zonder winststreven

15 2021 2020

47.593€                  33.409€                  

2.704€                     

pensioenen

overige personeelslasten

1.025€                     1.248€                     

2.160€                     

16 2021

17.082€                  19.580€                  

12.066€                   

12.066€                  

12.005€                   

2020

14.998€                   

1.892€                     

salariskosten

sociale lasten en premies zvw
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KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE

autokosten en vervoerskosten

huisvestingskosten

overige bedrijfskosten

Totaal kosten beheer en administratie

17

2021 2020

kilometer vergoeding -€                              61€                           

huur en servicekosten

2021

338€                        

-€                              61€                           

8€                             

onderhoud inventaris

betalingsverschillen

2020

reis- verblijfkn congres, beurs en studie -€                              

781€                        

79€                           

1.250€                     

assurantie kosten 3.011€                     

18€                           

4.766€                     

266€                        

4.304€                     

3.956€                     

930€                        -€                              

2020

20.905€                   23.476€                   

administratiekosten 3.943€                     

425€                        

kantine kosten

1.981€                     

85€                           

-€                              

vergaderkosten 287€                        

internetkosten

3.629€                     

reis- en verblijf

2.538€                     

61€                           

2021

23.476€                  21.835€                  

535€                        

klein inventaris

kantoorartikelen kosten

1.130€                     

223€                        

overige kantoor kosten

website

258€                        

191€                        

bankkosten

284-€                        

software

211€                        

191€                        

systeembeheer

6.845€                     

24.897€                  16.129€                   

46.732€                  39.666€                  
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BIJLAGE 1

Samenstellingsverklaring

naam stichting :

voorzitter :

In opdracht van het bestuur van de stichting hebben wij de jaarrekening samengesteld.

De jaarrekening is samengesteld aan de hand van de beschikbaar gestelde 

administratieve bescheiden en overige gegevens van de stichting.

Bij de verwerking van de administratie heeft er geen controle plaatsgevonden op de volledigheid,

juistheid en tijdigheid van de opbrengsten en kosten en wij stellen ons derhalve niet verantwoordelijk 

voor de volledigheid, juistheid en tijdigheid van deze cijfers.

Resultaatbestemming

Het bestuur stelt voor om het resultaat na toevoeging aan bestemmingsreserves en -fondsen 

toe te voegen aan de overige reserves.

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door het bestuur is dit voorstel reeds in de jaar- 

rekening verwerkt.

Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring

Op grond van de in artikel 396 Boek 2, Titel 9 BW gestelde criteria is destichting niet verplicht om

aan een deskundige opdracht te verlenen tot onderzoek van de jaarrekening.

Ten aanzien van deze jaarrekening is dan ook geen controleverklaring afgegeven.

Stichting Com in Beeld

Spanjers, R.W.L.
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Ondertekening

Stichting Com in Beeld

Handtekening Datum

Spanjers, R.W.L.

Steenbergen B.

Roozemond, C.

Boelen, A.
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BIJLAGE 2 x € 1,-

Afschrijvingsstaat materiele vaste activa  

apparatuur

Totale materiele vaste activa

-                  -                  

12

31-12-2021

-                  

2021

15                    

30                    apple ipad pro (2021) 20%

731                 

5.082              

234                 

pro line + 65 inch ultra hd multitouch20%

2020

tot en met

tafels

194                 

636                 

13.510            

2018

2018

2020

20%

12 348             -                  

2018

13.446            

-                  

-                  

20%

5.404         -                       

940                 -                       -                  

5.404              

-                  2.353              

2020 12 225             -                  

2019

998                 

12 -                  

942             

-                  10 -                  -                  

891                 1.137              

300                 

800                 

-                       

verkocht boekw.omschrijving perc jaar mnd. afschr.

-                  -                  

189                 

wacom Intuos Pro 20% 2018 12

fs7 camera's 20% 2018 12 5.082         -                  

-                  

243             -                  -                  my book 6 tb hdd 20% 2018 12 108                 

699                 20%

540                 

3.496              -                  

-                       

275             

12.705            

-                       

-                       

1.784              -                  -                  -                  

12

-                  

6.050         -                  

719                 

bureaustoel ikea (16 stuks)20% 2020

-                  camcorders 20%

12

dji (osmo) pocket 2 creator combo 2x 20% 2020 12 19               -                  

-                  

12 1.515         

975                 

67               

-                  samsung galaxy tab sS7

apple iphone 20%

200                 

227                 

-                       

-                       

-                       -                  

1.500              

2021 1

1.162              

24.384       -                  -                  26.517            

26.517            24.384        -                  59.137            3.830              

2021

127                 

2.541              

1.754              

1.282              

393                 

1.437              

20% 2021 1 -                  -                       

-                       

884                 

471                 

afschr

869                 

968                 

2.702              

3.830              

apple 12,9-inch ipad pro wi-fi - 1tb -20% 2019 12

27" imac retina 5K 

4.707              2x 27" imac retina

247                 

2.689              

-                  

989                 

2018 12

canon powershot g7x mark ii etc20% 2018

manfrotto midi twin system 504hd,546gbk

5.071              

1.237              

-                  

-                  -                  

investering

tot en met 2021

investering

227                 

2018 12

1.014              

144                 

2.620         

rest

453             -                  -                  

247                 

-                       
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Statutaire naam: Stichting Com in Beeld

Lloydstraat 13G

3024 EA Rotterdam

Tel: 06-42242933

Email: info@cominbeeld.nl

Kamer van koophandel nummer: 62440527

RSIN: 854819113 

ANBI: Ja, vanaf 20 januari 2015 voor onbepaalde tijd

De statutaire doelstelling van de stichting luidt als 

volgt:

Het vergroten van de zelfregie en maatschappelijke participatie van mensen met een communicatieve beperking ten gevolge van 

een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, psychische en/of gedragsproblemen en/of chronische ziekte.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het doen van onderzoek naar, en het ontwikkelen en toepassen 

van (ondersteunende) audiovisuele communicatie technieken en methodieken binnen 

methodes/projecten/trajecten/onderzoeken die de communicatieve mogelijkheden en de zichtbaarheid van deze doelgroepen 

vergroten in onder meer de thuissituatie, zorg, onderwijs en maatschappij. De Stichting heeft geen winstoogmerk voor zover dit 

niet ten dienste staat van het hiervoor in lid 1 genoemde doel. 

Organisatie

De bestuursleden van Stichting Com in Beeld zijn belast met het besturen van de stichting.

In 2021 bestond het bestuur van de stichting uit de volgende personen:

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Spanjers, R.W.L.

Bestuurslid: Steenbergen, B.

Bestuurslid: Boelen, A.

Bestuurslid: Roozemond, C (vanaf 4-6-2021)

De operationele taken van de stichting zijn gedelegeerd aan het bureau. De dagelijks leiding van het bureau van de stichting is in 

handen van de directeur Mascha Legel. In 2021 had de directeur een dienstverband bij stichting Com in Beeld van 0,2 fte. De 

directeur is in 2021 bijgestaan door een adviseur en verschillende AV-professional die op ZZP basis actief zijn door de stichting. 

Daarnaast waren er verschillende vrijwilligers actief voor de stichting. 

Beloningsbeleid:

Stichting Com in Beeld volgt in de salariëring van haar medewerkers de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Ook de 

beloning van de directeur valt binnen deze CAO. Hiermee blijft de beloning ruim onder het gestelde in de Wet Bezoldiging 

Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Beloningsbeleid bestuur

De leden van het bestuur genieten geen beloning van hun werkzaamheden.

Activiteiten 2021:

Ondanks alle Covid-19 maatregelen heeft Stichting Com in Beeld in 2021 De volgende activiteiten uitgevoerd:

-  Onderwijsactiviteiten t.b.v. leerlingen uit het speciaal onderwijs (BOOR)

-  Stagebegeleiding ten behoeve van studenten van Grafisch Lyceum Rotterdam

-  Uitvoering gegeven aan project Cam on Wheels;

-  Nieuwe website www.cominbeeld.nl ontwikkeld;

- Promotieonderzoek naar ‘Film as Observable Communication’ 

In 2021 zijn de volgende filmopdrachten uitgevoerd

Opdracht Opdrachtgever

12 producties FNO FNO

GGD Rijnmond 'Positief' Gemeente Rotterdam

GGD Rijnmond afscheid Saskia Baas Gemeente Rotterdam

ISAAC NF 'ISAAC remembers' ISAAC

Portretfilms 2K40  JKF

Prodcutie film ‘Schoolmijders’ JongPit
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