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               Stichting Windy Miller

               het Bestuur

               Kalf 158

               1509 AH  ZAANDAM

Referentie: STWM JRRK 2021                Zaandam, 24 juni 2022

Betreft:      jaarrekening 2021

Geacht bestuur,

1.1  Samenstellingsverklaring van Admi & Advi

Hoogachtend,

Admi & Advi Adm. Kantoor

R. Heenk

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij

gaarne bereid.

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 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. 

De jaarrekening van Stichting Windy Miller te Zaandam is door ons samengesteld op basis van de van u

gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de winst- en

verliesrekening over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een

overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2021 van uw

stichting.

De balans per 31 december 2021, de staat van baten en lasten over 2021 en de toelichting, welke tezamen

de jaarrekening 2021 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

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 Windy Miller.
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1.2  Algemeen

Oprichting

Doelstelling

Bestuur

Boekjaar

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar

- N. Abdelkaui (Secretaris)

Blijkens de akte d.d. 17 januari 2010 werd de stichting Stichting Windy Miller per genoemde datum

opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34378219.

De doelstelling van Stichting Windy Miller wordt in artikel 2  van de statuten als volgt omschreven:

Het produceren, schrijven en realiseren van documentaires en andere film- en televisieproducties, met

name films ter conservering van cultureel erfgoed. Tevens organiseert de stichting workshops en geeft het

voorlichting op dit gebied.

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

- A.M.M. van de Hulsbeek (Alg. bestuurslid)

- B.H. Teulings (Voorzitter)

- S.A. Noordijk (Penningmeester)
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1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Baten 10.064 100,0% 70.682 100,0%

Activiteitenlasten NY 1.634 16,2% 5.860 8,3%

Bruto exploitatieresultaat 8.430 83,8% 64.822 91,7%

Beheerslasten NL 2.691 26,7% 25.881 36,6%

Activiteitenlasten NL 4.503 44,7% 15.012 21,2%

Beheerslasten 7.194 71,4% 40.893 57,8%

Resultaat uit gewone exploitatie 1.236 12,4% 23.929 33,9%

Buitengewone lasten - 0,0% -12.082 -17,1%

Buitengewoon resultaat - 0,0% -12.082 -17,1%

Resultaat 1.236 12,4% 11.847 16,8%

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de staat van baten en lasten.

20202021
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1.3  Resultaatvergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Daling van:
Activiteitenlasten NY 4.226

Beheerslasten NL 23.190

Actviteitenlasten NL 10.509

Buitengewone lasten 12.082

50.007

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Daling van:
Baten 60.618

60.618

Daling resultaat 10.611

Het resultaat 2021 is ten opzichte van 2020 gedaald met € 10.611. De ontwikkeling van het resultaat 2021

ten opzichte van 2020 kan als volgt worden weergegeven:
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1.3  Resultaatvergelijking

€ % € %

Baten 10.064 100,0% - 0,0%

Activiteitenlasten NY 1.634 16,2% - 0,0%

Bruto exploitatieresultaat 8.430 83,8% - 0,0%

Beheerlasten NL 2.691 26,7% - 0,0%

Activiteitenlasten NL 4.503 44,7% - 0,0%

Beheerslasten 7.194 71,4% - 0,0%

Resultaat 1.236 12,4% - 0,0%

Ter analyse van het resultaat van de stichting ten opzichte van de begroting verstrekken wij u de

onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.

2021 Begroting 2021

Voor het jaar 2021 is geen subsidieverzoek gedaan, daarom is er ook geen begroting opgesteld

geweest.
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1.3  Resultaatvergelijking

€ €

Het resultaat is gunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Baten 10.064

10.064

Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:

Stijging van:
Activiteitenlasten NY 1.634

Lonen en salarissen 2.691

Exploitatie- en machinekosten 4.503

8.828

Stijging resultaat 1.236

Het resultaat 2021 is ten opzichte van de begroting gestegen met € 1.236. De ontwikkeling van het

resultaat 2021 ten opzichte van de begroting kan als volgt worden weergegeven:
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1.4  Begrotingsoverzicht

2021
Begroting

 2021
2020

Begroting

 2020

€ € € €

Baten 10.064 - 70.682 230.890

Activiteitenlasten NY 1.634 - 5.860 -

Bruto exploitatieresultaat 8.430 - 64.822 230.890

Beheerslasten NL 2.691 - 25.881 118.530

Activiteitenlasten NL 4.503 - 15.012 112.360

Beheerslasten 7.194 - 40.893 230.890

Resultaat uit gewone exploitatie 1.236 - 23.929 -

Buitengewone lasten - - -12.082 -

Buitengewoon resultaat - - -12.082 -

Resultaat 1.236 - 11.847 -

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is

gebaseerd op de staat van baten en lasten.
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2.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa
Inventaris 341 845

341 845

Vlottende activa

Vorderingen 
Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 284 3.946

284 3.946

Liquide middelen 31.480 26.403

Totaal activazijde 32.105 31.194

Zaandam, 24 juni 2022

Stichting Windy Miller

A.M.M. van de Hulsbeek (Alg. bestuurslid) B.H. Teulings (Voorzitter)

S.A. Noordijk (Penningmeester) N. Abdelkaui (Secretaris)

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 24 juni 2022

31 december 2021 31 december 2020
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2.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Vrij besteedbaar vermogen
Stichtingskapitaal 28.150 26.914

28.150       26.914       

Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 75 -

Handelscrediteuren 2.178 2.178

Overige schulden 901 901

Overlopende passiva 801 1.201

3.955 4.280

Totaal passivazijde 32.105 31.194

Zaandam, 24 juni 2022

Stichting Windy Miller

A.M.M. van de Hulsbeek (Alg. bestuurslid) B.H. Teulings (Voorzitter)

S.A. Noordijk (Penningmeester) N. Abdelkaui (Secretaris)

                                    Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 24 juni 2022

31 december 2021 31 december 2020
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2.2  Staat van baten en lasten over 2021

2021 Begroting

 2021

2020

€ € €

Baten als tegenprestatie voor leveringen - - 4.882

Subsidiebaten 10.064 - 65.500

Sponsorbijdragen en bijdragen 

bedrijven - - 300

Baten 10.064 - 70.682

Activiteitenlasten NY 1.634 - 5.860

Activiteitenlasten NY 1.634 - 5.860

Bruto exploitatieresultaat 8.430 - 64.822

Beheers- en activiteitenlasten Personeel
2.691 - 25.881

Beheers- en activiteitenlasten Materieel
4.503 - 15.012

Beheerslasten 7.194 - 40.893

Exploitatieresultaat 1.236 - 23.929

Resultaat 1.236 - 23.929

Resultaat 1.236 - 23.929

Buitengewone lasten - - -12.082

Buitengewoon resultaat - - -12.082

Resultaat 1.236 - 11.847

Bestemming resultaat:

Stichtingskapitaal 1.236 - 11.847

1.236 - 11.847

Zaandam, 24 juni 2022

Stichting Windy Miller

A.M.M. van de Hulsbeek (Alg. bestuurslid) B.H. Teulings (Voorzitter)

S.A. Noordijk (Penningmeester) N. Abdelkaui (Secretaris)

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 24 juni 2022
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2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMENE TOELICHTING

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

ALGEMENE GRONDSLAGEN

Algemeen

Vergelijking met voorgaand jaar

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Kortlopende schulden

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder

winststreven'.

Stichting Windy Miller, statutair gevestigd te Zaandam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

dossiernummer 34378219.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor

financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder

winststreven'.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de

verkrijgingsprijs.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten

opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen

in de desbetreffende paragrafen. 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,

inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd

tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op

de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde

organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel

waarvoor de stichting is opgericht.

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende

schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen

bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de

nominale waarde.
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2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Baten

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Verkoop van goederen

Verlenen van diensten

Kosten 

Personeelsbeloningen

Periodiek betaalbare beloningen

Bijzondere posten

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar

waarin zij zijn gerealiseerd.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde

waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende

activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als

afdekkingsinstrument.

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na

aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde

van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle

belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de

koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De

kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde

projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van

over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met

betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde

prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te

verrichten diensten.

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in

de winst- en verliesrekening.

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de

normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart

toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.
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2.3  Toelichting op de jaarrekening

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de

gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd

exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze

worden ontvangen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het

desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.
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2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

Inventaris

€

Aanschafwaarde 2.525

Cumulatieve afschrijvingen -1.680

Boekwaarde per 1 januari 845

Afschrijvingen -504

Mutaties 2021 -504

Aanschafwaarde 2.525

Cumulatieve afschrijvingen -2.184

Boekwaarde per 31 december 341

Inventaris 20 %

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 284 3.946

Omzetbelasting
Omzetbelasting laatste periode 277 1.947

Omzetbelasting suppletie 7 3.514

Omzetbelasting suppletie voorgaande jaren - -1.515

284 3.946

Liquide middelen

Rekening courant bank ING ***363 31.480 26.403

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.

Afschrijvingspercentages:
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2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

2021 2020

€ €

Stichtingskapitaal

Stand per 1 januari 26.914 15.067

Bestemming resultaat boekjaar 1.236 11.847

Stand per 31 december 28.150 26.914

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen

ING Dollarrekening *** 946 75 -

Handelscrediteuren

Crediteuren 2.178 2.178

Overige schulden

Overige schuld aan W. van Wilgenburg 901 901

Overige schuld aan W. van Wilgenburg
Stand per 1 januari 901 -

Mutatie in het jaar 2020 - 901

Stand per 31 december 901 901

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Overlopende passiva

Overlopende passiva 801 1.201
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2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2021 Begroting 

2021

2020

€ € €

Baten als tegenprestatie voor leveringen

Deelnemersbijdragen - - 43

Publieksinkomsten Festival Nederland - - 4.839

- - 4.882

Subsidiebaten

Meerjarige activiteitensubsidie FCP 10.064 - 65.500

Sponsorbijdragen

Sponsorbijdragen diversen - - 300

Actviteitenlasten NY

Kosten Festival New York, U.S.A. 1.634 - 5.860

Beheers- en activiteitenlasten Personeel

Beheerslasten Personeel NL 1.500 - 21.042

Activiteitenlasten Personeel NL 1.191 - 4.839

2.691 - 25.881

Beheers- en activiteitenlasten Materieel

Beheerslasten materieel NL 4.503 - 15.012

Buitengewone baten en lasten

Buitengewone lasten

Buitengewone lasten, betreft kosten oude jaren - - 12.082

Zaandam, 24 juni 2022

Stichting Windy Miller

A.M.M. van de Hulsbeek (Alg. bestuurslid) B.H. Teulings (Voorzitter)

S.A. Noordijk (Penningmeester) N. Abdelkaui (Secretaris)
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3.1  Staat van de vaste activa

Aanschafwaarde

Omschrijving Datum Aanschaf-

fingen tot

01-01-2021

Inves-

teringen

2021

Desinves-

teringen

2021

Aanschaf-

fingen t/m

31-12-2021

€ € € €

Materiële vaste activa

Inventaris

Jewel lab - website 06-09-2017 2.525 2.525

Totaal materiële vaste activa 2.525 - - 2.525

Totaal vaste activa 2.525 - - 2.525
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Afschrijvingen

Afschrij-

vingen tot

01-01-2021

Afschrij-

vingen 

2021

Afschrij-

ving desin-

vesteringen

Afschrij-

vingen t/m

31-12-2021

Boekwaarde 

per 

31-12-2021

Residu-

waarde

Afschrij-

vingsper-

centage

€ € € € € € %

1.680 504 - 2.184 341 20,00

1.680 504 - 2.184 341 -

1.680 504 - 2.184 341 -
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