
 
Rapport over het boekjaar: 2021 

Jaarrekening Stichting Hersenschudding - Utrecht 
 



1. Introductie 
De jaarrekening betreft de balans van Stichting Hersenschudding op 31 december 2021, een 
overzicht van de kosten en baten over het betreffende boekjaar en tot slot een daartoe 
behorende toelichting.  
 

2. Jaarrekening 2021 
Balans op 1 januari 2021:         € 1840,79 
 
Specificatie kosten en baten: 

Inkomsten (x €1)  

Inkomsten donaties         € 2686,67 

Collecteweek          € 2397,33 

Totale inkomsten                   € 5084,00 
 

Bestedingen (x €1)  

Kosten beheer en administratie       € 122,52 

Doelstellingenrealisatie        € 284,53 

Bestuurskosten         € 182,16 

Vrijwilligersvergoeding        € 164,99 

Totale bestedingen         € 754,20 
 

Resultaat 2021         € 4329,80 
 
Balans op 31 december 2021:        € 6170,59 
  



3. Toelichting op jaarrekening 2021 

3.1 Algemeen 
Stichting Hersenschudding is sinds 2019 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Zij is 
statutair gevestigd te Utrecht en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer: 67030653. De jaarrekening 2021 is door de penningmeester opgemaakt op 2 
oktober 2022.   
 
3.2 Bestuur 
Stichting Hersenschudding wordt aangestuurd door een driekoppig bestuur dat haar 
activiteiten onbezoldigd uitvoert. Afgelopen jaar zijn er een aantal bestuurswisselingen 
geweest.  
 
3.3 Inkomsten 
Stichting Hersenschudding heeft haar inkomsten in 2021 verworven uit directe donaties, 
donaties via de website (www.stichtinghersenschudding.nl) en door deelname aan de 
Hersenstichting Collecteweek 2021.  
3.3.1 Hersenstichting Collecteweek: tientallen individuen hebben gecollecteerd namens 
Stichting Hersenschudding. Één derde van de opbrengst uit hun collecte is toegekend aan 
Stichting Hersenschudding. 
3.3.2 Overige donaties: diverse particulieren hebben een donatie gedaan aan Stichting 
Hersenschudding.  
 
3.4 Bestedingen 
In 2021 bestaan de bestedingen van Stichting Hersenschudding hoofdzakelijk uit 
onderhoudskosten van het online platform en zakelijk betalingsverkeer. Het betreft jaarlijks 
terugkerende kosten zonder bijzonderheden. Verder hebben alle vrijwilligers een 
kerstgeschenk gehad voor hun vrijwillige bijdrage afgelopen jaren.  
 
3.5 Balans 
In 2021 lagen de inkomsten van Stichting Hersenschudding hoger dan de kosten, resulterend 
in een positief resultaat van EUR 6170,59. Dit resultaat ligt hoger. Dit jaar waren de 
opbrengsten van de Collecteweek hoger en heeft Stichting Hersenschudding meer donaties 
ontvangen. Dit alles draagt bij aan de financiële zekerheid voor de stichting. 
 
De in 2019 opgezette actielijn betreffende deelname aan de collecteweek van de 
Hersenstichting is een jaarlijks terugkerend event geworden en heeft plaatsgevonden in 
februari 2021. 
 



Ondertekening van de jaarrekening 
De jaarrekening zoals gedefinieerd op pagina 1 is door alle bestuursleden ondertekend en 
gefinaliseerd op 11 oktober 2022. 
 
Bestuurder, voorzitter: Mevrouw N. van Balen   
Bestuurder, penningmeester: Mevrouw R. Geelhoed 
Bestuurder, secretaris: De heer C. Tol 


