
Jaarrekening 2021 – Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen  1 

 

JAARREKENING 2021 

STICHTING WERELDVROUWENHUIS MARIAM VAN NIJMEGEN 

RESULTATENREKENING 
 Realisatie 

2021 
€ 

Begroting 
2021 

€ 

Begroting  
2022 

€ 

INKOMSTEN    

Gebruikersvergoeding moestuin 310,00 200,00 300,00 
Giften particulieren 7.505,00 9.000,00 7.000,00 
Giften organisaties en bedrijven 38.060,84 30.000,00 32.000,00 
Bijdrage gemeente Nijmegen huurkosten 0,00 17.200,00 17.248,,00 
Totaal inkomen 45.875,84 56.400,00 56.548,00 
    

UITGAVEN    

    
HUISVESTING    
Huur NMHW 16.806,83 16.800,00 17.240,00 
Huur VL 2.757,33 3.060,00 3.040,00 
Water NMHW 491,82 450,00 550,00 
Gas & elektra MMHW 2.295,95 4.500,00 4.500,00 
Gas & elektra VL 625,38 800,00 800,00 
Klein inventaris & onderhoud 7.908,23 1.500,00 27.000,00 
Internet NMHW 676,23 800,00 800,00 
Internet VL 517,38 550,00 550,00 
BSR NMHW 976,84 650,00 1.000,00 
Totaal huisvesting 33.055,99 29.110,00 55.480,00 
    
OPVANG    
Leefgeld NMHW 2.790,00 4.000,00 4.000,00 
Leefgeld VL 2.383,86 2.600,00 2.500,00 
Huishoudgeld NMHW 5.271,94 4.800,00 6.000,00 
Medische kosten 64,46 30,00 200,00 
Openbaar vervoer NMHW 1.125,00 1.000,00 1.500,00 
Totaal opvang 11.635,26 12.430,00 14.200,00 
    
ACTIVITEITENPROGRAMMA EN 
BEGELEIDING 

   

Moes- en siertuin 0,00 100,00 100,00 
Fietsles en -kosten -44,90 200,00 200,00 
Taalactiviteiten 40,18 100,00 200,00 
Creatief programma 77,17 200,00 200,00 
Zwemmen, sport en beweging 290,81 600,00 600,00 
Juridische- en tolkkosten 1.116,14 500,00 1.500,00 
Andere uitgaven t.b.v. vrouwen 213,59 200,00 300,00 
Totaal activiteitenprogramma en 
begeleiding 

1.692,99 1.900,00 3.100,00 
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 Realisatie 
2021 

€ 

Begroting 
2021 

€ 

Begroting  
2022 

€ 
VRIJWILLIGERS    
Deskundigheidsbevordering 0,00 500,00 7.000,00 
Activiteiten t.b.v. vrijwilligers 731,60 500,00 1.000,00 
Presentje/waardering vrijwilligers 1.820,50 2.500,00 2.000,00 
Vergoeding reiskosten vrijwilligers 190,12 100,00 300,00 
Vergoeding coördinator 400,00 1.200,00 400,00 
Totaal vrijwilligers 3.142,22 4.800,00 10.700,00 
    
FONDSWERVING    
Pr- en voorlichtingsmateriaal 0,00 500,00 500.00 
Fondswerving 0,00 500,00 500,00 
Totaal fondswerving 0,00 1.000,00 1.000,00 
    
ORGANISATIE    
Bankkosten 254,15 200,00 300,00 
Telefoon 289,18 300,00 300,00 
Website 409,98 400,00 500,00 
Organisatiekosten 0,00 250,00 250,00 
Jubileum   7.000,00 
Totaal organisatie 953,31 1.150,00 8.350,00 
    
Totaal kosten 50.479,77 50.390,00 92.830,00 
    
Resultaat - 4.603,93 6.010,00 -36.282,00 
    
Bestemming    
Vrije reserve - 4.603,93 6.010,00 3.107,00 
Voorziening krachtprogramma   - 6.149,00 
Voorziening renovatie badkamers   - 19.240,00 
Voorziening renovatie (schilderwerk e.d.)   - 

7.000,00 
Voorziening jubileum   - 7.000,00 

 

 

BALANS 1 JANUARI 2022 
Activa  Passiva  
 €  € 
ING Betaalrekening 1.606,78 Vrije reserve 8.570,53 
ING Spaarrekening 86.000.00 Voorziening krachtprogramma 6.149,00 
Kas  60,00 Voorziening renovatie badkamers 19.240,00 
Te ontvangen 2.422,95 Voorziening opvang N 36.000,00 
  Voorziening begrafeniskosten N 5.000,00 
  Voorziening jubileum 7.000,00 
  Voorziening renovatie 

(schilderwerk e.d.) 
7.000,00 

  Te betalen 1.130,20 
 90.089,73  90.089,73 
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Mutatie vrije reserve in 2021 
 
Vrije reserve 1-1-2021       € 87.414,46 
Resultaat 2021      - €   4.603,99 
         € 82.810,53 

Vrije reserve 31-12-2021      €   8.570,53 
Voorziening renovatie badkamers 31-12-2021    € 19.240,00 
Voorziening opvang N. 31-12-2021     € 36.000,00 
Voorziening begrafeniskosten N. 31-12-201    €   5.000,00 
Voorziening jubileum 31-21-2021     €   7.000,00 
Voorziening renovatie (schilderwerk e.d.) 31-12-2021   €   7.000,00 
         € 82.810,53 
Voorziening Krachtprogramma      €   6.149,00 
Te betalen        €   1.130,20 
Balanstotaal 1-1-2022       € 90.089,73    
 

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2021 EN BEGROTING 2022 

Algemeen 
 
2021 was het 2e coronajaar waar we mee te maken hadden. De besmettingen in het 
Wereldvrouwenhuis zijn beperkt gebleven, maar het betekende wel dat onze vrouwen en 
vrijwilligers te maken hadden met druk en beperkingen en dat de normale gang van zaken sterk 
onder druk stond.  
Zo veel als mogelijk is de begeleiding van de vrouwen door gegaan. Helaas konden bijeenkomsten 
met onze vrijwilligers voor deskundigheidsbevordering en uitwisseling alleen maar door “Zoom” 
plaatsvinden. 
Het aantal vrouwen dat we afgelopen jaar hebben opgevangen was minder dan in voorgaande jaren 
deels door corona (quarantaine periodes en wachten op inentingen voor vrouwen die nieuw in onze 
opvang kwamen), maar aan het eind van het jaar ook door de renovaties van de badkamers.   
Vanaf half oktober zijn we in overleg met de gemeente Nijmegen, als subsidiegever en als 
verhuurder. In overleg met de gemeente Nijmegen hebben we de ontvangen subsidie over 2021 
terugbetaald en hebben we de vrije reserve opgesplitst in een beperktere vrije reserve en 
voorziening voor uitgaven in de naaste toekomst. Hierdoor zijn er nu een voorzieningen voor de 
renovatie van de badkamers, schilderwerk, opvang voor N. en het jubileum in 2022.  
Het overleg met de gemeente als huurder is tot op heden (medio februari 2022) nog niet afgesloten. 
Onduidelijk is wat de kosten voor de huurder en wat de kosten voor de verhuurder zijn voor het 
opknappen van het Wereldvrouwenhuis. In november is wel de afspraak gemaakt dat we alvast 
zouden beginnen met het opknappen van de badkamers (op onze kosten) en dat die kosten 
eventueel later verrekend zouden worden. Inmiddels zijn de werkzaamheden voor de badkamers tot 
volle tevredenheid uitgevoerd. 
Door de eerste betaling voor de badkamers en door het wegvallen van de subsidie van de gemeente 
in 2021 moesten we dit jaar af sluiten met een negatief resultaat van € 4.240,85 
Het werk van het Wereldvrouwenhuis is alleen mogelijk door alle mensen die ons ondersteunen. 
Onze vrijwilligers die ook onder deze moeilijke omstandigheden met volle inzet werken om de 
vrouwen een goede opvang en begeleiding te bieden. Ons werk is ook alleen mogelijk als we 
voldoende financiële ondersteuning krijgen van mensen en organisaties. Wij willen iedereen heel 
hartelijk bedanken voor haar/zijn ondersteuning. Zonder jullie kan het Wereldvrouwenhuis niet 
bestaan. 
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INKOMSTEN 
 
Gebruikersvergoeding moestuin: Ook dit jaar ontvingen we weer van de tuinvereniging een 
vergoeding voor het waterverbruik voor de moestuin. 
Giften particulieren: Dit jaar ontvingen we een bedrag van € 7505,00 van particulieren. Helaas 
minder dan begroot. Van ongeveer 35 mensen ontvingen we dit jaar giften. We willen iedereen 
hartelijk danken die het Wereldvrouwenhuis financieel steunt en hopen dat u ook het komende jaar 
aan ons denkt. 
Giften organisaties en bedrijven: Van 16 organisaties en bedrijven ontvingen we in 2020  
€ 38.060,84. De grootste bijdrage was van de Congregatie Zusters van het Heilig Hart van Jezus, die 
hebben toegezegd ons voor meerdere jaren te ondersteunen. Andere giften ontvingen we van Het 
Verband, Stichting Cellenbroederenhuis, Stichting Dominium Adullam, Woongemeenschap de 
Wonne, Tennisvereniging Rapiditas, Stichting Basta en een aantal religieuze instellingen (waaronder 
opbrengsten van collectes). Veel van deze gevers zien we jaarlijks terugkomen. Hartelijk dank voor 
de ontvangen ondersteuning. 
Bijdrage gemeente Nijmegen huurkosten: De ontvangen bijdrage is dit jaar in overleg met de 
gemeente teruggestort. 
 
 
UITGAVEN 
 
HUISVESTING 
Bijna alle uitgaven voor huisvesting waren redelijk volgens begroting, met uitzondering van de 
kosten voor klein inventaris en onderhoud. De forse overschrijding van deze begrotingspost komt 
door het besluit om de badkamers te renoveren. De kosten hiervan bedragen circa € 26.000 en in 
2021 is hiervan al een rekening betaald van € 7.260,00. Voor 2022 is het resterende bedrag voor de 
badkamers begroot en voorzien en  7.000,00 voor schilderwerk e.d. Overleg met de verhuurder zal 
duidelijk maken of al deze kosten voor ons als huurder zijn of dat de kosten (deels) op de verhuurder 
verhaalt kunnen worden. 
De kosten voor huisvesting zijn de grootste onkostenpost en bedragen circa 60%  van onze kosten. 
 
OPVANG 
Onder opvang vallen alle kosten van levensonderhoud voor de vrouwen in het huis, zoals de kosten 
voor maaltijden e.d., zakgeld, medische kosten en openbaar vervoer. De kosten hiervoor waren dit 
jaar iets lager dan begroot. De voornaamste oorzaak hiervan is dat de huizen in 2022 niet optimaal 
gevuld waren door Corona en renovatie van de badkamers.  
De kosten van de opvang zijn ongeveer 25% van onze kosten. 
 
ACTIVITEITENPROGRAMMA EN BEGELEIDING 
Activiteitenprogramma en begeleiding is slechts een beperkte onkosten post (circa 4 % van de totale 
kosten). Activiteiten waren dit jaar door Corona beperkt en voor de activiteiten krijgen we ook veel 
materialen geschonken. Dit jaar ontvingen we o.a. een aantal laptops, fietsen en reparaties van 
fietsen tegen sterk gereduceerd tarief en materialen voor creatieve activiteiten. 
 
VRIJWILLIGERS 
Ook voor de vrijwilligers konden een aantal activiteiten niet (fysiek) plaatsvinden. En aantal 
vrijwilligersbijeenkomsten was via Zoom en één keer zijn we voor “een uitje” bij elkaar gekomen. 
Aan het eind van het jaar hebben we de vrijwilligers bedankt met een attentie. 
 
FONDSWERVING 
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Voor fondswerving zijn in 2021 geen uitgaven gedaan. 
 
ORGANISATIE 
We proberen de organisatiekosten zoveel mogelijk te beperken. De onkosten bestaan voornamelijk 
uit kosten die de bank in rekening brengt, kosten voor onze telefoon en kosten voor onze website. In 
2022 willen we het 10-jarig bestaan van het Wereldvrouwenhuis vieren en daarom hebben we in de 
begroting hiervoor een extra uitgavenpost opgenomen. 
 
Tot slot 

We hopen dat we een duidelijk en leesbaar financieel jaarverslag hebben opgesteld. Mochten er nog 
zaken voor u onduidelijk zijn, dan willen wij graat al uw vragen of opmerkingen beantwoorden. 
 
 
Voor akkoord; 
Ubbergen, 27 april 2022 
 
 
 
 
 
 
 
Marieke Neuhaus    Jan van Maasakkers 


