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ALGEMEEN

De Stichting Maximaal Geluk is opgericht op 6 april 2021. Het eerste boekjaar van de stichting 

loopt tot en met 31 december 2022. De statutaire vestigingsplaats van de stichting is Utrecht.

Volgens artikel 2 van de akte van oprichting heeft de stichting ten doel:

1. a het bevorderen van de mentale gezondheid, veerkracht, weerbaarheid en de kwaliteit

      van leven van mensen met een licht verstandelijke beperking;

   b het bieden van de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling voor mensen met een 

      licht verstandelijke beperking;

   c het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin

      verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

2.   De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van 

      geluksdagen en gelukstrainingen.

3.   De stichting heeft geen winstoogmerk.

Boekjaar 2021-2022

In het boekjaar 2021-2021 hebben er 12 deelnemers meegedaan aan de gelukstrainingen. 
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STICHTING MAXIMAAL GELUK

BALANS PER 31 DECEMBER 2022

31-12-2022 6-4-2021

Vorderingen -€                         -€                   

Liquide middelen 1.106€                 -€                   

1.106€                 -€                   

Totaal activa 1.106€                 -€                   

Vermogen

Algemene reserve -€                         -€                   

Bestemmingsreserve 1.106€                 -€                   

1.106€                 -€                   

Kortlopende schulden

Te betalen posten -€                         -€                   

Totaal passiva 1.106€                 -€                   
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STICHTING MAXIMAAL GELUK

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021-2022

 6 april 2021 tot en met

 31 december 2022

Baten

Giften bedrijfsleven, relaties 8.827€                 

Giften crowdfunding 1.597€                 

Giften veiling 558€                    

Giften sponsorloop 1.901€                 

12.883€               

Lasten

Kosten trainers 8.474€                 

Kosten trainingsmateriaal 742€                    

Kosten trainingsruimte 492€                    

Kosten reclame marketing 321€                    

Kosten videograaf 863€                    

Kosten website en ICT 506€                    

Giften 222€                    

Bankkosten 157€                    

11.777€               

Overschot / tekort 1.106€                 
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STICHTING MAXIMAAL GELUK

GRONDSLAGEN VAN DE FINANCIËLE VERSLAGLEGGING

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Voor zover bij de afzonderlijke 

posten niets anders is vermeld, zijn de activa en passiva tegen  nominale waarde gewaardeerd. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Grondslagen voor de waardering

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk

geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald 

op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

Grondslagen voor bepaling van het exploitatiesaldo

Het exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten van het

verslagjaar met inachtneming van de hieronder vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden verantwoord in het jaar waarop de toezegging betrekking heeft. Lasten welke 

hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze 

voorzienbaar zijn.
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STICHTING MAXIMAAL GELUK

TOELICHTING OP DE BALANS

31-12-2022 6-4-2021

Vorderingen

Nog te ontvangen giften -€                         -€                   

-€                         -€                   

Liquide middelen

Triodos Bank NL12 TRIO 0320 2622 00 1.106€                 -€                   

Triods Spaarrekening -€                         -€                   

1.106€                 -€                   

Algemene reserve

Saldo begin boekjaar -€                         -€                   

Mutatie bestemmingsreserve (1.106)€                -€                   

Overschot / tekort boekjaar 1.106€                 -€                   

Saldo 31 december -€                         -€                   

Bestemmingsreserve gelukstrainingen

Saldo begin boekjaar -€                         -€                   

Mutatie bestemmingsreserve 1.106€                 -€                   

Mutatie boekjaar -€                         -€                   

Saldo 31 december 1.106€                 -€                   

Kortlopende schulden

Te betalen kosten -€                         -€                   

Bankkosten -€                         -€                   

-€                         -€                   

Mevrouw N.C.E. van der Heiden-van Wezel Mevrouw M.J. Schoormans

Voorzitter Penningmeester

Mevrouw K.H. van de Aa

Secretaris
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