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1. Balans per 31 december 2019  
 

31-12-2019    31-12-2018 

 

Activa 
 
Vorderingen 
Overlopende activa            250                 1.500 

 

Liquide middelen 

Bank         40.875           3.672 

 

Totaal          41.125                         5.172 

         ======         ===== 

 

Passiva  

Eigen vermogen 

Winstreserve/stichtingsvermogen         3.514          2.915 

 

Kortlopende schulden 

Crediteuren           3.763             730 

Te verrekenen subsidies in volgend jaar              33.848          1.267 

Overlopende passiva                  0             260 

 

Totaal          41.125          5.172 

           ======          ===== 

  



Stichting Sonrisa Rijnmond, Capelle aan den IJssel 
 

 
 Financiële verantwoording 2019 

 

2. Staat van baten en lasten 2019  
 

31-12-2019    31-12-2018 

 

Baten 
 
Opbrengsten 
Ontvangen subsidies       58.818              36.915 
Opbrengst banktegoeden                  1                 0 
Overige buitengewone baten            260                 0 
 
Totaal baten        59.079        36.915 
         ======       ====== 

 

Lasten 

 
Kosten uitbesteed werk aan projecten etc. 
Inkoop entertainment, catering etc.     23.244        13.837 
Inkoop organisatie/presentatie projecten     30.915        16.008 
         54.159        29.845 

 

Kosten beheer organisatie 
Vacatiegeld bestuur            900              525 
Beheer en administratie         1.921            1.225 
Vrijwilligersvergoeding         1.500           1.585 
           4.321           3.335 

 
Totaal lasten        58.480         33.180 
          ======        ====== 
 

Resultaat             599            3.735 

               ===            ===== 

  



Stichting Sonrisa Rijnmond, Capelle aan den IJssel 
 

 
 Financiële verantwoording 2019 

 

3. Toelichting 

 
Stichting Sonrisa Rijnmond heeft in 2019 drie grote projecten gehad. 
 
Project Goud voor Oud 
Dit project is gesubsidieerd door de Gemeente Capelle aan den IJssel.  
Goud voor Oud is de titel van bijeenkomsten gericht op ontmoeting voor ouderen. Ten eerste de ontmoeting 
die voor veel ouderen niet vanzelfsprekend is, ten tweede een thema dat bij de middag van Goud voor Oud 
hoort, dus meer dan koffie of thee met elkaar drinken. Goud voor Oud bevordert de (sociale) cohesie onder 
ouderen, is bedoeld om eenzaamheid tegen te gaan, kan een vindplaats zijn voor kwetsbare ouderen en is 
laagdrempelig, gemakkelijk toegankelijk voor oudere bewoners van Capelle aan den IJssel. Een muziekoptreden 
is onderdeel in deel 2 van de middag na een lezing of presentatie over het thema van de middag. 
In 2019 hebben 47 Goud voor Oud bijeenkomsten 2.985 bezoekers ontvangen. 
Ook in 2021 mogen we Goud voor Oud organiseren. 
 
Project Capelse Culturen Ontmoeten Elkaar 
Dit project is gesubsidieerd via de subsidieregeling Denk & Doe Mee!-fonds van Gemeente Capelle aan den 
IJssel.  
Het project is erop gericht om Capellenaren en vooral de ouderen (65+) ‘de andere kant’ van een bepaald land 

of gebied te laten zien. Via dit project laten wij Capelle aan den IJssel het andere Syrië, Somalië, Marokko, 
Molukken, Suriname en andere culturen/landen zien. Het verhaal van die landen verteld door mensen die er 
gewoond hebben en nu in Capelle aan den IJssel wonen. 
Het project draagt bij aan de leefbaarheid in de wijk en aan de waardering van bewoners voor hun 
leefomgeving en hun medebewoners. Het samen leven tussen huishoudens van verschillende etniciteiten in 
Capelle aan den IJssel prettig maken wordt door Capelse Culturen Ontmoeten Elkaar gestimuleerd. 
In 2019 hebben 8 bijeenkomsten 560 bezoekers ontvangen, elke bijeenkomst had het maximaal aantal 
bezoekers voor de betreffende locatie gelet op veiligheid. 
Ook in 2021 mogen we Capelse Culturen Ontmoeten Elkaar organiseren. 
 
Theaterproject Goud voor en door Oud 
We hebben in samenwerking met partners waaronder theaterregisseur Wendy Hoogendijk een 
theatervoorstelling voorbereid en georganiseerd die twee keer is uitgevoerd in het Capelse Isala Theater voor 
uitverkochte zalen. De cast bestond grotendeels uit senioren die we kenden uit de Goud voor Oud 
bijeenkomsten en die in leeftijd tussen 71 en 89 jaar oud nog allen zelfstandig wonen. Naast een 
theatervoorstelling was er ook een expositie in winkelcentrum De Koperwiek met portretten van de ouderen 
samen met hun verhalen, geschreven door schrijfster Eva Kruijs. Oude of vergeten talenten kwamen naar 
boven bij de spelers. 
In januari 2019 zagen 300 bezoekers de voorstelling Lang & Gelukkig en zagen honderden mensen de expositie. 
 
Kosten Beheer en administratie 
Dit betreft de volgende kosten volgens de jaarrekening 2019: 
administratiekosten  €    180 
kantoorkosten   €    915 
financiële kosten   €    154 
relatiegeschenken gastsprekers €    159 
bestuursvergaderingen  €    157 
kilometervergoeding bestuur €    356 
     € 1.921 
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4. Ondertekening  
 

Voorzitter  D.A. Jansen   22-11-2020    

  

 

Penningmeester  A.C.N. van Schoneveld  22-11-2020 

 

 

 


