Jaarrekening 2021

INKOMSTEN EN UITGAVEN OVER 2021
Inkomsten
Inkomsten uit gift 2021

50.260,33

Inkomsten uit gift 2022

50.000,00

PAYPAL BEVEILIGINGSMAATREGEL
Totaal

0,18
100.260,51

Uitgaven
Besteed aan doelstellingen stichting

2.298,00

Oprichting

1.780,02

Bestuur/organisatie
Totaal
Resultaat per 31-12-2021

617,06
4.695,08
95.565,43

BALANS PER 31 DECEMBER 2021
Activa per 31-12-2021
Rekening courant TRIODOS

45.567,43

Spaarrekening TRIODOS

49.998,00

Totaal

95.565,43

Passiva per 31-12-2021
Totaal

0,00

Toelichting
Algemeen
Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van Inkomsten en
uitgaven 2021 met de toelichting.
Organisatie

Stichting Ella Vogelaar, statutair gevestigd te Agnes v Leeuwenberchstr 20, 3515 AZ, Utrecht,
Nederland, geregistreerd in de Kamer van Koopphandel onder nummer 81651406
De stichting is bij akte heropgericht op 14 september 2021.
Weergave bedragen
In de jaarrekening worden de bedragen uitgedrukt in euro, op de cent nauwkeurig.
Inkomsten
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door alle ontvangen bijdragen, subsidies, giften,
legaten, erfstellingen, alsmede andere baten. In 2021 heeft de stichting twee maal een grote gift
ontvangen ter besteding aan de doelstellingen van de stichting in het jaar 2021 en het opvolgende
jaar. De Stichting hecht belang aan een duurzame relatie met de schenker.
Uitgaven

Besteed aan doelstellingen stichting
De stichting heeft ten doel een veilig en gezond bestaan voor vrouwen, intersekse personen en
transgender personen en de kinderen die zij onder hun hoede hebben of hebben genomen zonder
recht op verblijf in Nederland, en daarnaast al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord. Het doen
van uitgaven ten bate van de doelstellingen naar aanleiding van subsidieaanvragen door
hulpverleners en andere organisaties die bij de migranten zonder verblijfsrecht betrokken zijn.
Deze aanvragen worden behandeld door de bestuursleden die ze ontvangen. Het aantal
subsidieaanvragen in 2021 is niet hoog, als gevolg van de nog onbekendheid van de stichting. In
de komende jaren zal de stichting haar bekendheid bevorderen, zodat meer hulpverleners de weg
naar de stichting kunnen vinden en de stichting meer subsidieaanvragen kan honoreren.
Oprichting
De stichting is voor het eerst opgericht op 21 januari 2021. Door wijzigingen in het bestuur en de
nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR), welke inwerkinggetreden op 21 juli 2021
zijn de statuten geactuliseerd en aangescherpt. De notaris heeft de notariële akte met daarin de
statuten opnieuw opgesteld op 14 september 2021.
De kosten ten behoeve van de oprichting van de stichting, bevat de kosten van de notaris en de
kosten voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
Bestuur/organisatie
Deze uitgavenpost omvat de kosten die worden gemaakt ten behoeve van de stichting. Hierbij valt
te denken aan de financiële huishouding (renteafdracht over inkomsten, bankkosten,
betalingsdiensten), kosten ten behoeve van het bestuur en vergaderkosten.
Activa
Kapitaal van de stichting om de doelstellingen te realiseren.
Passiva
Niet aan de orde.

