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1.1 Voorwoord 
De ‘spiritualiteit van het alledaagse’ past bij de Spil. Deze 

spiritualiteit helpt ons om alledaagse handelingen als heilig 

te zien.

Samen heilig 

“Over de ‘c’ schrijf ik vandaag niets, 

want de enige C die ons regeert is 

Christus”. Zo schreef een goede vriend 

mij begin juni vorig jaar.  

 

Natuurlijk heeft de pandemie ook De 

Spil getroffen. Zoals het de hele 

samenleving en ons persoonlijk heeft 

geraakt. Veel viel stil, het koetshuis 

stond wekenlang leeg, gasten werden 

afgezegd, retraites afgeblazen. Het 

reilen en zeilen van De Spil werd er het 

afgelopen jaar bij bepaald, maar werd er  

niet door gedomineerd. Dominus 

Christus is onze inspiratiebron en 

richtpunt. ‘Surrexit Dominus vere’, De 

Heer is waarlijk de Opgestane.  

 

Veel ging -zij het in aangepaste vorm- 

wél door. Dankzij de inzet en creativiteit 

van de coördinatoren en vrijwilligers. 

Dankzij het bestuur dat, hoewel het nog 

maar uit drie personen bestond, in 

geloof en vertrouwen haar werk deed. 

Ook vonden we nieuwe wegen. De 

wekelijkse gebedshandreiking werd in 

de 40-dagentijd een dagelijkse. In de 

anders stille zomerweken zetten we de 

deur open. Dat was een welkome plek 

van rust voor wie de vakanties niet 

doorgingen. Heerlijk om bij te komen, 

op te laden en te ont-moeten.  

 

Dankzij de steun van talloze donateurs 

konden we met een ongekend positief 

resultaat het boekjaar 2020 afsluiten.  
 

In de kerkelijke gemeente van 

Hoogland waaraan ik vlak voor het 

uitbreken van de pandemie verbonden 

werd, bestond al een traditie van 

wandelen. Nu de reismogelijkheden 

beperkt waren, ontdekten we net als 

veel anderen onze eigen omgeving 

opnieuw. Met een ‘ommetje’, een Paas-

challenge in de buurt of een 

kruiswegwandeling op Goede Vrijdag. 

Voor het geloofsavontuur hoef je geen 

verre reizen te maken. Dichtbij huis leer 

je met nieuwe ogen kijken naar wat er al 

is en wat je tot nu toe ontging. Het 

avontuur van De Spil is dat het kracht en 

bronnen dichtbij huis wil zoeken. God is 

er allang. We oefenen de spiritualiteit 

van het dagelijkse leven. Van het 

alledaags geleefde leven. ‘Je keek te ver’ 

schrijft Marjoleine de Vos: Zoek het niet 

in het spectaculaire, wel in het 

onverwachte. 

Vrede en alle goeds! 

Martin Snaterse 

Amersfoort juni 2021 

Wie naar Rome 

gaat 

Kent veel zwoegen, 

weinig voordeel; 

Want God, hoe 

lang op aarde ook 

gezocht, 

Vind je niet in 

Rome als je hem 

niet hebt 

meegebracht. 

 
Ian Bradley, 

Pelgrimage, Een 

spirituele reis 

Voel de warmte op je gezicht,  

zie ’t vroege blad  

van vlier.  

Je keek te ver.  

Dat wat je zoekt,  

is hier.  

 
Marjoleine de Vos,  

Je keek te ver 
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1.2 Over De Spil
Op retraite gaan is een oude traditie die in Europa met 

name zijn oorsprong heeft in de Rooms katholieke kerk. 

Tegenwoordig vinden velen de weg naar het klooster. Om 

redenen die overigens heel verschillend zijn. De een wil 

gewoon rust en stilte terwijl een ander gericht met 

(levens)vragen wil bezig zijn of God zoekt. De Spil 

positioneert zich tussen herberg en klooster. Tussen het 

bieden van een goede plek om op adem te komen en een 

plek om God te ontmoeten.

De Spil is gevestigd in het Koetshuis van 

de Emmauspriorij op het Landgoed 

Doornburgh in Maarssen. We kunnen er 

15 gasten verwelkomen. Er zijn zeven 

tweepersoonskamers en een 

eenpersoonskamer. Daarnaast is er het 

prachtige park, en een kapelletje waar 

we dagelijks het morgen-, middag- en 

avondgebed bidden. Samen met de 

maaltijden geven deze vieringen het 

ritme van de dag aan. De Spil heeft een 

christelijke identiteit en iedere zoekende 

naar God is welkom. In de Spil komen 

jonge en oudere mensen. Ook is De spil 

een goede plek voor mensen die echt 

de tijd willen nemen om met iets dat 

lastig is in hun leven bezig te zijn en 

daar de ander, de Ander, bij willen 

betrekken. 

Door achter je te laten wat je 

niet meer nodig hebt, creëer 

je ruimte om te ontdekken 

wat jou vooruit brengt. 

We vinden het een eer om onze gasten 

te mogen verwelkomen. Ook begrijpen 

we heel goed dat alle begin moeilijk is. 

Daarom zijn we ook beschikbaar om de 

tijd die men hier is zo goed mogelijk 

inhoud te geven. Ook tijdens de 

midweekretraites zijn er medewerkers 

aanwezig die helpen om het verblijf zo 

goed en plezierig mogelijk te maken.  

 

Medewerkers van De Spil kennen een 

opgewekte, stimulerende christelijke 

spiritualiteit. Daarvan uit treden we onze 

gasten tegemoet, als naasten, met een 

luisterend oor, meebiddend. 

 

De Spil is geen stiltecentrum maar wil 

juist een plek innemen tussen klooster 

en herberg. De gulle gastvrijheid en 

ontspanning van een herberg en de 

spiritualiteit van een klooster. Deze 

unieke combinatie wordt door onze 

gasten erg gewaardeerd.  

 

In dit jaarverslag krijgt u inzicht in de 

inhoudelijke en financiële 

ontwikkelingen van onze stichting in 

2020 en blikken we vooruit naar  2021.  
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1.3 Activiteiten 
2020
Gastvrijheid is je gast zich zó welkom te laten voelen dat hij 

zich meer thuisvoelt dan te gast.

De Spil heeft een uitgebreid 

activiteitenprogramma dat wordt 

gecoördineerd door het 

coördinatieteam en wat wordt 

uitgevoerd door de retraite-begeleiders 

van de Spil.  

Doordat we onze deuren negen weken 

moesten sluiten door lockdown 

maatregelen is een groot aantal 

(thema)retraites niet doorgegaan. Zo 

konden we in 2020 aanzienlijk minder 

gasten herbergen. 

 

Overzicht retraites 2020 

Individuele midweekretraites: Wekelijks 

zijn er gasten die een individuele 

retraite boeken. Twee, drie, vier dagen 

van rust. Tijd voor bezinning en je leven 

proberen te verbinden met je geloof. De 

dagelijkse gebeden in de kapel onder- 

steunen deze zoektocht. Er is tijd om te 

fietsen, te wandelen, voor een goed 

boek of een gesprek. 

 

In 2020 waren er in totaal 89 gasten in 

de midweekretraites. 

 

Themaretraites: 

Vrijwel alle weekendretraites beginnen 

op vrijdagavond om 20.00 uur en 

eindigen op zondag om 14.00 uur. De 

open retraiteweekenden kennen geen 

themaprogramma en zijn bedoeld om 

mensen te laten kennismaken met de 

rust in De Spil en vooral met de 

vieringen in de kapel. 

- Christelijke Keltische Spiritualiteit (2x) 

- Open retraiteweekenden (7x) 

- Bouwen op vertrouwen 

- En ik kom tot rust bij U. 

-  Meditatieproeverij- Kun je de beker   

drinken? 

- Als kunst je hart raakt 

-  De vrijgevige God- Omgaan met 

verlies 

- Zomerweek (6x) 

 

In 2020 waren er in totaal 135 gasten 

in de themaretraites. 
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Stilteretraites:  

Het stilteprogramma verheugt zich in 

grote belangstelling. In 2020 zijn de 

volgende stilteretraites aan- geboden: 

- Stilteweekend (7 x) 

- Stilte-vijfdaagse (1 x) 

- Stilte-driedaagse (5 x) 

 

In 2020 waren er in totaal 75 gasten in 

de stilteretraites. 

 

 

Groepsretraites: 

In overleg is het mogelijk om met een 

groep een besloten retraite in De Spil 

te houden. Kerkenraden, 

vriendengroepen en organisaties 

maken hier van gebruik. 

In 2020 waren er 2 besloten retraites 

met in totaal 12 gasten in besloten 

groepsretraites. 

 

 

Overige activiteiten: 

In de tijden van lockdown is er een 

‘retreat in daily life’ georganiseerd. 

Hierin hadden de deelnemers elke dag 

een online gesprek met een begeleider 

en kregen ze dagelijks het e.e.a. mee om 

zelf hun retraite vorm te kunnen geven 

In 2020 werden drie ‘Spilfilmavonden’ 

georganiseerd. Een avond waarin met 

elkaar wordt gegeten, waar het 

avondgebed wordt gevierd en een film 

op groot scherm wordt bekeken. In 

2020 werden er drie van deze avonden 

georganiseerd met totaal 17 gasten. 

Er werden 52 wekelijkse ‘vieringen-voor-

thuis’ samengesteld die per e-mail aan 

ongeveer 700 mensen zijn verzonden. In 

de 40 dagen voor Pasen is er dagelijks 

een viering gestuurd. Er werden vier 

algemene digitale nieuwsbrieven naar 

1250 mensen gestuurd. 

 

Coördinatoren:  

In 2020 waren Marianne Groen en 

Maarten Goossensen de coördinatoren 

van de Spil. Dankzij hun inzet en die van 

talloze vrijwilligers heeft de Spil 

bovenstaande activiteiten kunnen 

organiseren. We zijn heel blij met de 

inzet van de coördinatoren en de 

vrijwilligers. Zonder hen zou de Spil 

onmogelijk kunnen bestaan! 

 

 Ik ben stil 
geworden, ik 
heb mijn ziel 

tot rust 
gebracht. Als 

een kind op de 
arm van zijn 

moeder, als 
een kind is 
mijn ziel in 

mij. 
 

Psalm 131 
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1.4 Vooruitblik 
2021
Ergens tussen gisteren en morgen was vandaag. Dank! 

 

- een gast van de Spil

Het zoeken naar nieuwe bestuursleden 

werd rijkelijk beloond. Een bijna volledig 

vernieuwd bestuur trad aan in het begin 

van 2021. Berno Bossenbroek bleef als 

penningmeester de stabiele factor. We 

namen afscheid van Marianne Molenaar 

die enkele jaren met enthousiasme en 

deskundigheid diverse taken in het 

bestuur vervuld heeft. En we namen 

afscheid van Jan Wolswinkel die ruim 

een half jaar interim-voorzitter was, dat 

hij met enthousiasme, wijsheid en 

bezonnenheid deed. Inmiddels hebben 

we in het bestuur welkom geheten 

Judith Heijstek als secretaris, Judith 

Busscher en Hans Drayer als algemene 

leden en Martin Snaterse als voorzitter. 

Met een voltallig bestuur van vijf leden, 

de twee coördinatoren, Marianne en 

Maarten, en de vele vrijwilligers willen 

we verder bouwen aan een duurzame 

toekomst van De Spil. Na het stilvallen 

van vele ontmoetingen gaan we de 

draad van de vrijwilligersbijeenkomsten 

weer oppakken. Daarbij is er ook 

aandacht voor het werven van nieuwe 

medewerkenden. 

 

Het verblijf op het prachtige landgoed 

Doornburgh is verlengd. We hebben per 

1 januari 2021 een 3-jarig huurcontract 

kunnen afsluiten. We zijn blij met het 

vertrouwen dat de verhuurder in ons 

stelt en ontvangen jullie de komende 

tijd graag ‘tussen herberg en klooster’ 

op dit schitterende landgoed. In plaats 

van het tot hun toe gebruikelijke half-

jaars-contract biedt dit meer vastigheid. 

Tegelijk blijft het een tijdelijk contract. 

Dus zoeken we ondertussen door naar 

een passende plek voor hierna.  

 

Het werven van meer vaste donateurs 

blijft de kern vormen van onze financiële 

aanpak. Daarnaast onderzoeken we de 

mogelijkheden of sommige 

werkzaamheden of ideeën als project 

kunnen worden ingediend bij 

vermogensfondsen.  

 

De Spil volgt de Richtlijn Financieel 

Beheer Goede Doelen van de 

brancheorganisatie Goede Doelen 

Nederland over het vormen van een 

continuïteitsreserve. 

 

De minimale continuïteitsreserve voor 

De Spil is door het bestuur vastgesteld 

op € 30.000 (3 maanden totale kosten 

inclusief kosten coördinatoren). Het 

maximum wordt gesteld op € 90.000 (9 

maanden van de totale kosten inclusief 

kosten coördinatoren). 

 

Als de vooruitzichten zich gunstig 

blijven ontwikkelen, zullen we na de 

zomer de COVID-19 crisis voor een 

belangrijk deel achter de rug hebben. 

Na een crisis is er doorgaans sprake van 

een herstel en nafase. Een fase waarin 

teruggekeken wordt wat er gebeurd is. 

En om te kijken wat er geleerd kan 

worden van de crisis, maar vooral om te 

kunnen herstellen wat ver- of gebroken 

‘De stilte is de 
zendtijd van 

de Geest –  

Gast 
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is. Het zijn vooral de sociaal-

psychologische, maar ook de 

emotionele en geestelijke gevolgen van 

de crisis die hier de aandacht vragen. 

We hopen dat de Spil een bijdrage kan 

leveren aan een duurzaam en vredevol 

herstel na deze ongekende crisis. 

 

 

 

 

 

 

 

‘Ik heb je 
gezien  

echt waar 
Ik heb je 

gezien 
je probeerde 

zo stiekem 
onopgemerkt 

te gaan 
Maar toch 

Zag Ik je 
staan 

en ook al 
wilde je nog 

niet luisteren 
of 

Kon je Mij nog 
niet verstaan 

Ik zag je 
staan, 

echt waar’ 
 

-Gast 
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1.5 Organisatie
Vrijwilligers 

De Spil kan alleen maar functioneren 

vanwege de grote inzet van haar 

vrijwilligers. De vrijwilligersgroep 

bestaat uit retraitebegeleiders, liturgen 

voor de vieringen, gastheren en 

gastvrouwen, pelgrimsteams, 

administratief medewerkers, 

medewerkers/begeleiders van LEV-

groepen en enkele anderen. 

 

Bezoldigingsbeleid 

De bijdrage van vrijwilligers aan het 

werk van De Spil is cruciaal. De 

organisatie hiervan is in handen van 

het coördinatieteam. Het beleid is om 

geen mensen in dienst te nemen.  

 

Medewerkers van De Spil verrichten 

hun taken vrijwillig, en waar nodig 

tegen een vrijwilligersvergoeding of 

bezoldigd. Teneinde de continuïteit van 

belangrijke taken te waarborgen en 

een grote hoeveelheid werk te kunnen 

verzetten hebben de twee 

coördinatoren ook in 2020 een 

vergoeding ontvangen vanuit een 

overeenkomst van opdracht. 

Alle medewerkers vinden hun motivatie 

in het dienstbaar zijn aan anderen en 

zijn bereid om (een deel van) hun inzet 

onbezoldigd te doen. 

Bestuur en Coördinatieteam 

Het bestuur van Stichting De Spil werd 

ook in 2020 gevormd door 

onbezoldigde vrijwilligers. In de 

bestuurlijke structuur zoals die per 1 

september 2015 is ingevoerd is er 

onderscheid gemaakt tussen bestuur 

en coördinatieteam, een onderscheid 

dat daarvoor niet bestond. Het bestuur 

is verantwoordelijk voor alles wat er in 

De Spil gebeurt. Het coördinatieteam 

richt zich op de uitvoering van de 

activiteiten van De Spil en op de 

dagelijkse gang van zaken in het 

retraitecentrum. 

Het bestuur bestaat per juni 2021 uit: 

- Martin Snaterse – voorzitter 

- Judith Heijstek – secretaris           - 

Berno Bossenbroek - penningmeester  

- Judith Busscher en                      - 

Hans Drayer 

Het coördinatieteam bestaat uit:   

- Marianne Groen 

- Maarten Goossensen 

LEV-groepen 

De LEV-groepen zijn plekken in het 

land waar mensen bij elkaar komen om 

elkaar te ontmoeten bij de maaltijd, om 

met elkaar over hun geloof te spreken, 

en met elkaar het avondgebed te 

vieren op de- zelfde wijze waarop dat 

in De Spil gebeurt. Er waren in 2020 16 

LEV-groepen verdeeld over Nederland. 

Er nemen gemiddeld 8 tot 10 mensen 

deel aan een LEV-groep. 

LEV staat voor leren, eten en vieren. 

LEV betekent in het Hebreeuws: ziel, 

moed: de moed erin houden, 

doorgaan, volhouden. Dat willen we 

graag: niet opgeven om God lief te 

hebben, door Hem geliefd worden en 

elkaar liefhebben. Voorkomen dat we 

platte mensen worden zodat de 

vanzelfsprekendheid toeslaat in ons 

leven.
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2.1  Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 

 

ACTIVA          31-12-2020  31-12-2019 

             

                                €               € 

Vaste activa 

 

Immateriële vaste activa          

Website      2.5.1     7.370  - 

          --------------  -------------- 

Materiële vaste activa          

Inventaris     2.5.2     1.539  953 

          --------------  -------------- 

Vlottende activa 

 

Voorraad 

Voorraad merchandise   2.5.3     1.518  1.695 

          --------------  -------------- 

Vorderingen     

Overige vorderingen en activa  2.5.4     13.750  11.106 

          --------------  -------------- 

 

Liquide middelen    2.5.5     55.181  46.357 

          --------------  -------------- 

 

             

Totaal activa         79.358  60.111 
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PASSIVA          31-12-2020  31-12-2019 

             

                                €               € 

Reserves   

Continuïteitsreserve   2.5.6     52.281  31.344 

          --------------  -------------- 

 

 

 

Kortlopende schulden    

Crediteuren         149  334 

Overige schulden en passiva  2.5.7     26.928  28.433 

             

          27.077  28.767 

          --------------  -------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Totaal passiva         79.358  60.111 
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2.2  Staat van baten en lasten 

 

          Realisatie   Begroting   Realisatie 

             2020       2020       2019 

             

                €           €           € 

BATEN 

 

Retraites        60.769  91.800  81.874 

Donaties en giften    2.6.1   62.781  37.000  34.420 

Overige baten    2.6.2   1.474  2.700  2.531 

             

Totaal baten       125.024  131.500  118.825 

             

 

LASTEN 

 

Directe lasten activiteiten 

Retraites        8.404  19.100  16.404 

Diensten derden &  

vrijwilligersvergoedingen     45.526  48.500  48.602 

Inkoop boeken & materialen     973  2.100  1.825 

             

        54.903  69.700  66.831 

        --------------  --------------  -------------- 

 

Uitvoeringskosten  

Huisvestingskosten    2.7.1   38.603  43.800  41.325 

Kantoorkosten    2.7.2   2.612  6.600  3.986 

Reclamekosten    2.7.3   801  2.000  2.861 

Afschrijvingen    2.7.4   694  400  525 

Algemene kosten    2.7.5   6.475  8.300  9.806 

             

        49.184  61.100  58.503 

        --------------  --------------  -------------- 

Totaal lasten       104.087  130.800  125.334 

             

             

Overschot respectievelijk tekort     20.937  700  -6.509 
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2.3 Resultaatbestemming 

 

            Realisatie    Realisatie 

               2020       2019 

             

                  €           € 

Resultaatbestemming reserves 

 

Continuïteitsreserve        20.937  -6.509 

              

Totaal resultaatbestemming       20.937  -6.509 

             

 

  



 

 

 

Stichting De Spil 

Maarssen 

 

2-7-2021 - 16 

 

 

2.4 Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat  

 

2.4.1  Algemene grondslagen 

 

De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn C1 'kleine organisaties-zonder-winststreven' van de 

Raad voor de Jaarverslaggeving. Doel van deze Richtlijn is inzicht te geven in de kosten van de organisatie 

en besteding van de gelden in relatie tot het doel waarvoor die fondsen bijeengebracht zijn. De 

jaarrekening is opgesteld in euro’s.  

 

2.4.2  Vergelijkende cijfers 

 

De cijfers over 2019 zijn waar nodig aangepast om vergelijkbaarheid mogelijk te maken met het verslag-

jaar.  

 

Grondslagen van waardering 

 

2.4.3  Algemene grondslagen van waardering 

 

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs. 

 

2.4.4  (Im)materiële vaste activa 

 

De (im) materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis 

van de geschatte levensduur bepaalde afschrijvingen, met inachtneming van een eventuele restwaarde. 

De afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgingsprijs. 

 

2.4.5  Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva 

 

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen de 

geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, 

gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen. 

 

2.4.6  Reserves en fondsen 

 

Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de vereniging. Door het bestuur kunnen doelreserves 

worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel. 

 

Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor deze 

ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van toegekende donaties en andere fondsen.
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Grondslagen van resultaatbepaling 

 

2.4.7  Algemene grondslagen van resultaatbepaling 

 

Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan 

het verslagjaar toe te rekenen lasten, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondsla-

gen. 

 

2.4.8  Baten 

 

De baten zijn gevormd door alle aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten. 

 

2.4.9  Lasten 

 

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering 

en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.  
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2.5 Toelichting op de balans per 31 december 

 

ACTIVA 

 

VASTE ACTIVA 

 

2.5.1  Immateriële vaste activa 

 

De mutaties in de immateriële vaste activa zijn in het hiernavolgende schema samengevat. 

 

                        2020   

                      

                                     € 

Website 

 

Stand per 1 januari           

Aanschafwaarde           - 

Cumulatieve afschrijvingen         - 

             

            - 

             

 

Mutaties boekjaar 

Investeringen           7.495 

Afschrijvingen           -125 

Desinvesteringen           - 

Afschrijvingen desinvesteringen         - 

             

            7.370 

             

 

Stand per 31 december 

Aanschafwaarde           7.495 

Cumulatieve afschrijvingen         -125 

             

            7.370 

             

De afschrijvingen zijn berekend op basis van de volgende  

jaarlijkse afschrijvingspercentages: 

 

Website            20% 
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2.5 Toelichting op de balans per 31 december 

 

2.5.2  Materiële vaste activa 

 

De mutaties in de materiële vaste activa zijn in het hiernavolgende schema samengevat. 

 

                        2020   

                      

                                     € 

Inventaris 

 

Stand per 1 januari           

Aanschafwaarde           22.347 

Cumulatieve afschrijvingen         -21.394 

             

            953 

             

 

Mutaties boekjaar 

Investeringen           1.155 

Afschrijvingen           -569 

Desinvesteringen           - 

Afschrijvingen desinvesteringen         - 

             

            586 

             

 

Stand per 31 december 

Aanschafwaarde           23.502 

Cumulatieve afschrijvingen         -21.963 

             

            1.539 

             

De afschrijvingen zijn berekend op basis van de volgende  

jaarlijkse afschrijvingspercentages: 

 

Inventaris           20-33,33% 
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2.5  Toelichting op de balans (vervolg) 

 

           31-12-2020   31-12-2019 

             

                          €           € 

VLOTTENDE ACTIVA 

 

2.5.3  Voorraad 

 

Voorraad merchandise       1.518  1.695 

              

 

Een eventuele voorziening incourante voorraad wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

 

2.5.4 Overige vorderingen 

 

Tegoed Mollie Payments        11.758  7.774 

Overige overlopende activa        1.992  3.332 

              

           13.750  11.106 

              

 

2.5.5  Liquide middelen 

 

Kas           101  161 

Rabobank, rekening-courant        1.586  1.247 

Rabobank, bedrijfsspaarrekening        49.662  31.658 

ING Bank, zakelijke rekening        3.832  13.291 

              

           55.181  46.357 

              

 

De liquide middelen zijn vrij opneembaar. 
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2.5  Toelichting op de balans (vervolg) 

 

               2020        2019 

             

                         €           € 

PASSIVA 

 

Reserves en fondsen 

 

2.5.6  Continuïteitsreserve 

 

Saldo per 1 januari         31.344  37.853 

Mutatie volgens resultaatbestemming      20.937  -6.509 

             

Saldo per 31 december       52.281  31.344 

             

 

De continuïteitsreserve is gevormd ter waarborg van de continuïteit van 

de bedrijfsvoering. De stichting streeft naar een omvang van € 60.000, 

uitgaande van 6 maanden van de totale kosten inclusief kosten van de  

coördinatoren. Verder is er een minimum gesteld op € 30.000,  

en een maximum op € 90.000. 

 

          31-12-2020   31-12-2019 

             

                          €           € 

 

2.5.7  Overige kortlopende schulden 

 

Crediteuren          149  334 

Accountants- en administratiekosten       2.193  4.937 

Vooruit ontvangen retraites        18.198  18.907 

Rekening-courant pensioenverstrekker      4.875  4.350 

Overlopende passiva         1.661  239 

              

           27.076  28.767 
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2.5  Toelichting op de balans (vervolg) 

 

2.5.8  Niet in de balans opgenomen verplichtingen 

 

Financiële verplichtingen 

 

Huisvesting 

 

De stichting heeft in 2021 een huurcontract afgesloten betreffende haar pand aan de Diependaalsedijk 17 

in Maarssen. De huurperiode betreft de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023. De 

verschuldigde huurprijs voor 2021 is € 35.400. 

 

Bezoldiging coördinatoren en vrijwilligersvergoedingen 

 

Er zijn in 2020 een aantal overeenkomsten aangegaan in verband met de bezoldiging van coördinatoren. 

Dit betreft overeenkomsten van opdracht, voor een half jaar zonder aansluitende automatische verlenging. 

In alle gevallen betreft het, voor de volledige duur van een contract, een bedrag van € 18.774 exlusief 

omzetbelasting. Daarnaast is aan enkele vrijwilligers met een bijzondere functie binnen De Spil een vrij-

willigersvergoeding verstrekt. 
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2.6  Toelichting op de baten 

 

         Realisatie    Begroting    Realisatie 

            2020       2020       2019 

             

                €           €           € 

 

2.6.1  Donaties en giften 

 

Vaste donaties       38.542    25.658 

Incidentele donaties      24.239    8.762 

              

        62.781  37.000  34.420 

             

 

2.6.2  Overige baten 

 

Opbrengst verkoop boeken en materialen   1.466    2.527 

Overige baten       8    4 

              

        1.474  2.700  2.531 
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2.7  Toelichting op de lasten 

 

         Realisatie    Begroting    Realisatie 

            2020       2020       2019 

             

                €           €           € 

2.7.1  Huisvestingskosten 

 

Huurlasten       30.203    32.868 

Energiekosten       6.600    6.600 

Onderhoudskosten       304    195 

Schoonmaakkosten      477    830 

Inrichting/inventaris      1.019    832 

             

        38.603  43.800  41.325 

             

 

2.7.2  Kantoorkosten 

 

Telefoon-, fax- en internetkosten     631    723 

Kantoorartikelen       238    842 

Onderhoud kantoormiddelen/lease     341    1.005 

Drukwerk, porti en vrachten     385    1.416 

Websitekosten       1.016    - 

             

        2.612  6.600  3.986 

             

 

2.7.3  Reclamekosten 

 

Reclame- en advertentiekosten     -    572 

Representatiekosten      801    2.289 

             

        801  2.000  2.861 

             

 

2.7.4  Afschrijvingen 

 

Afschrijvingen       694    525 

             

        694  400  525 
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2.7  Toelichting op de lasten (vervolg) 

 

         Realisatie    Begroting    Realisatie 

            2020       2020       2019 

             

               €           €           € 

 

2.7.5  Algemene kosten 

 

Accountant- en administratie kosten    2.953    2.805 

Advieskosten       -    3.972 

Verzekeringen       624    441 

Contributies en abonnementen     504    530 

Bestuurskosten       109    412 

Bank- en transactiekosten     1.301    1.123 

Overige algemene kosten     983    523 

             

        6.475  8.300  9.806 
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2.8  Ondertekening 

 

Vastgesteld en goedgekeurd te Maarssen op ........ september 2021. 

 

 

 

 

_______________             

M. Snaterse       B. Bossenbroek 

Voorzitter       Penningmeester 

 

 

 

 

_______________             

J. Heijstek       J. Busscher 

Secretaris        Bestuurslid 

 

 

 

 

_______________             

H. Drayer 

Bestuurslid 
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3. OVERIGE GEGEVENS  

 



Correspondentie
Postbus 327
3360 AH
Sliedrecht 

0172 - 750 175
info@withaccountants.nl 
www.withaccountants.nl
@withaccountants 

IBAN NL71 INGB 0667 8301 62 
KvK 28112484

ACCOUNTANTS                                      
IN NON-PROFIT

Stichting De Spil 

Diependaalsedijk 17 

3601 GH  MAARSSEN 

Sliedrecht, 16 september 2021 

Geacht bestuur, 

Hiermee informeren wij u over de door ons verrichte werkzaamheden. 

Samenstellingsverklaring 

Verklaring betreffende de jaarrekening 

De jaarrekening van Stichting De Spil te Maarssen is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen 

informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 

2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde 

grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen. 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants 

geldende Standaard 4410, ‘Samenstellingsopdrachten’. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht 

dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in 

Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 ‘kleine organisaties-zonder-winststreven’. Wij hebben daarbij onze 

deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast. 

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle 

relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor 

geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft 

voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan 

dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting De Spil. Wij hebben geen 

controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een 

conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening. 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische 

voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van 

deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, 

integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens 

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u 

naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring. 

Was getekend te Sliedrecht. 

WITh accountants B.V. 

P. Alblas RA
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Begroting 2021 

 

          Begroting   Realisatie   Begroting 

             2021       2020       2020 

             

                €           €           € 

BATEN 

 

Retraites        82.100  60.769  91.800 

Donaties en giften       40.000  62.781  37.000 

Overige baten       2.500  1.474  2.700 

             

Totaal baten       124.600  125.024  131.500 

             

 

LASTEN 

 

Directe lasten activiteiten 

Retraites        16.400  8.404  19.100 

Diensten derden & 

vrijwilligersvergoedingen     44.100  45.526  48.500 

Inkoop boeken & materialen     1.750  973  2.100 

             

        62.250  54.903  69.700 

        --------------  --------------  -------------- 

Uitvoeringskosten  

Huisvestingskosten       45.700  38.603  43.800 

Kantoorkosten       3.700  2.612  6.600 

Reclamekosten       3.350  801  2.000 

Afschrijvingen       1.700  694  400 

Algemene kosten       7.100  6.475  8.300 

             

        61.550  49.184  61.100 

        --------------  --------------  -------------- 

Totaal lasten       123.800  104.087  130.800 

             

             

Overschot respectievelijk tekort     800  20.937  700 

             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retraitecentrum De Spil 
Diependaalsedijk 17 
3601 GH Maarssen 

www.retraitecentrum.nl 

 




