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Inleiding 
 

Voor u ligt de eerste financiële verantwoording vanaf de oprichting van de stichting op 19 juni 2020 

tot en met 31 december 2021. In deze financiële verantwoording wordt terug gekeken op de eerste 

anderhalf jaar van de stichting in activiteiten en financiën. 

1. Terugblik 2020-2021 
 

1.1 Opstartfase stichting 
Zoals bij elk nieuw initiatief wordt in de eerste jaren veelal tijd, energie en geld gestoken in het 

opzetten van het initiatief, in bekendheid en in financiële stabiliteit. Dat is voor stichting Emmy niet 

anders geweest. Deze drie pijlers haken dusdanig in elkaar dat ze sterk op elkaar reageren. En dat is 

zichtbaar geworden in de activiteiten en financiën van de stichting.  

 

Stichting Emmy is gegroeid van een startup naar een jonge, duurzame organisatie. 

Waar bij de start ‘opportunistisch” gekeken werd naar wat er op het pad van de stichting kwam, is dit 

in 2021 veranderd naar een organisatie die bewust kiest voor welke doelgroepen zij zich inzet en op 

welke wijze. De visie en missie hebben handen en voeten gekregen en de kernwaarden van de 

stichting: liefde, barmhartigheid en creativiteit, worden inmiddels volop uitgedragen. Hieruit 

voortvloeiend is een beleidsplan voor 2022-2023 opgesteld welke op de website gepubliceerd staat. 

 

De stichting heeft afgelopen jaren met diverse partijen samenwerking gezocht, wat geleid heeft tot 

partnerschappen met acht partijen. Er is gewerkt aan bekendheid van de stichting door de website te 

professionaliseren, het schrijven van blogs en het verzenden van nieuwsbrieven in het Nederlands 

alsook in het Engels.  

1.2 Ondernomen activiteiten 
Al sinds de oprichting van de stichting wordt er een groot beroep op haar gedaan. 

De stichting heeft kunnen voldoen aan haar doelstelling door creatieve psychosociale coaching in de 

regio Amersfoort aan te bieden aan volwassenen en kinderen. Dit wordt gedaan door te werken met 

creatieve coaches, waarbij de focus niet primair ligt op een gestelde diagnose, maar er bewust 

gekozen wordt voor transdiagnostisch werken. Dat betekent dat er gekeken wordt naar de gebieden 

waar de cliënt nu problemen ervaart. Er wordt aangesloten bij waar de cliënt nu staat, bij zijn 

behoefte op dit moment en de situatie waar hij zich bevindt. Dat betekent dat er altijd een op maat 

gemaakte aanpak van ons verwacht kan worden. Verder bood de stichting psychosociale coaching en 

counseling voor expats aan in Midden Nederland in 2021. In totaal hebben er in 2021 rond de 500 

sessies plaats gevonden.  

 

De Corona situatie brengt onzekerheden en risico’s met zich mee. Er ontstaan echter ook kansen.  

De door de overheid opgelegde maatregelen hebben tot nu toe minimale gevolgen voor de stichting. 

Alhoewel grote bijeenkomsten niet mogelijk zijn geweest door de maatregelen, zijn de gaten die 

daardoor gevallen zijn direct weer opgevuld doordat de behoefte aan creatieve psychosociale 

coaching voor cliënten is opgelopen in 2021. 

 

Tevens is in 2021 veel tijd gestoken in de ontwikkeling van het nieuwe Retreat-project voor 

christelijke ontwikkelingswerkers wat in Q3 2022 van start zal gaan. Het plan is gepresenteerd aan 

het bestuur van de stichting en betrokken samenwerkende partijen, waarop door alle betrokken 

partijen een akkoord is gegeven voor uitvoering. Momenteel zijn de voorbereidingen voor dit project 

in volle gang.  
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1.3 Bestuurswijziging 
Eind 2021 heeft er een bestuurswijziging plaatsgevonden. Met het ook op de toekomst is in het 

bestuur gekeken naar een goede leeftijdsverdeling en naar de expertises die nodig zijn voor een 

stabiele toekomst van de stichting. Daarbij is besloten dat mevr. Hettema aftreedt als voorzitter van 

de stichting en zich gaat focussen op de ontplooiing en uitvoering van de diverse activiteiten van de 

stichting. Dhr. Boogaard heeft de rol van voorzitter overgenomen en dhr. Huisman is aangetrokken 

als secretaris per 27 november 2021.  

Om een goede overdracht mogelijk te maken is er een ruime maand genomen waarin het bestuur 

vier leden telde. Per 4 januari 2022 zijn de wijzigingen actief en is mevr. Hettema afgetreden als 

bestuurslid. 
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2. Financiële terugblik 2020-2021 
 

Het financiële overzicht wordt gegeven in paragraaf 2.1. De onderbouwing van de cijfers wordt 

vervolgens besproken in paragraaf 2.2 met betrekking tot de baten, in paragraaf 2.3 met betrekking 

tot de lasten en in paragraaf 2.4 met betrekking tot de balans. 

2.1 Financieel overzicht 
De stichting heeft zoals verwacht bij oprichting de eerste jaren een negatief resultaat behaald. 

Naarmate de activiteiten in 2021 vermeerderd werden, zijn de uitgaven tevens vermeerderd. En 

naarmate de bekendheid is gestegen, is ook de stroom giften op gang gekomen. 

 

 
 

Verwacht wordt dat 2022 het kanteljaar zal worden waarin baten en lasten elkaar zullen kunnen 

dragen en dat vanaf 2023 schulden afbetaald en een buffer opgebouwd kan worden, zodat er een 

gezonde financiële basis bestaat waarmee eventuele tegenvallers kunnen worden opgevangen en 

nieuwe projecten ontwikkeld kunnen worden.  
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2.2 Toelichting financiële baten  
In de loop van 2021 met de groeiende bekendheid van de stichting zijn de giften op gang gekomen. 

Het saldo van de giften bestaat voor 85% uit eenmalige giften. In september zijn de eerste 

maandelijkse giften ontvangen welke 15% van de totale giften bedragen. Deze bedragen zijn veelal 

kleiner dan eenmalige giften, maar geven een continuïteit aan de stichting. Daarnaast laat het tevens 

het vertrouwen van betrokkenen bij de stichting zien.  

 

De mogelijkheid tot fondsenwerving wordt momenteel onderzocht door het bestuur van de stichting 

en er wordt gezocht naar iemand die daarvoor ingezet kan worden. 

 

2.3 Toelichting financiële lasten  
 

2.3.1 Administratiekosten 
De administratiekosten zijn gespecificeerd in kosten voor de notaris, van de bank en overige 

administratiekosten. In 2020 zijn de notariskosten voor oprichting opgenomen en is in september 

een bankrekening geopend. In 2021 zijn de bankkosten opgenomen van een volledig kalenderjaar in 

vergelijking met een kwartaal in 2020. 

In januari 2022 is een aanpassing van de statuten via een notaris geregeld i.v.m. de mogelijkheid tot 

aanvragen van een ANBI-status. Deze kosten vallen dus net buiten de periode van deze financiële 

verantwoording. 

 

2.3.2 Directiekosten 
De directiekosten bestaan voornamelijk uit gedeclareerde kilometers. Aangezien in 2021 de 

activiteiten zijn toegenomen en er samenwerking is gezocht met verschillende andere partijen, zijn 

deze kosten ten opzicht van 2020 enorm gestegen. 

 

2.3.3 Kantoorkosten 
De opgenomen kosten hebben betrekking op het opstarten van de stichting. 

 

2.3.4 Marketing en communicatie 
Opvallend bij deze post is de enorme groei van de netwerkkosten. Deze investering heeft betrekking 

op het netwerken met andere partijen wat 8 partners voor de stichting heeft opgeleverd.  

 

2.3.5 Opleidingskosten 
Aangezien de stichting opleiding en begeleiding van zijn vrijwilligers belangrijk vindt en ze de 

kwaliteit van de coaching en therapie wil waarborgen, is er in 2021 een partij in de arm genomen om 

de vrijwilligers structureel te begeleiden. Dit zijn de opgenomen kosten voor training en coaching.  

 

2.3.6  Uitvoeringskosten 
Onder uitvoeringskosten worden de kosten verstaan die gemaakt worden om coaching en therapie 

aan te kunnen bieden en tevens de kosten voor specifieke projecten. Zoals in hoofdstuk 1 benoemd 

is, zijn de voorbereidingen bezig voor het Retreat-project voor christelijke ontwikkelingswerkers wat 

in Q3 2022 van start zal gaan. Voor dit project is een pand in bruikleen ontvangen, echter staat dit 

pand nu nog helemaal leeg. De opgenomen kosten zijn een eerste inzet tot inrichting van dit pand. 
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2.4 Toelichting balans  
Op de balans zijn de resultaten van 2020 en 2021 te zien, beide negatief zoals verwacht.  

Het banksaldo is inmiddels gestegen, door de groei van het aantal giften. Om de gemaakte kosten te 

kunnen dekken zijn er twee leningen aangegaan. Verwacht wordt dat deze in de loop van 2022 

structureel afbetaald kunnen gaan worden. Hierover zullen halverwege 2022 afspraken gemaakt 

worden met de twee partijen. 


