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Jaarrekening Caritas Wonderbare Moeder 1 januari t/m 31 december 2022 
 
Balans Caritas Wonderbare Moeder te Drunen per 31 december 2022 
 

 
 
Rekening van baten en lasten Caritas Wonderbare Moeder te Drunen 2022  
 

                    Baten in €                 Lasten in € 

Activiteit   2022 
Werkelijk 

2021 
Werkelijk 

  2022 
Begroot 

  2022 
Werkelijk 

  2021 
Werkelijk 

  2022 
Begroot 

Donaties t.b.v. Vastenactie         25        50          0      25       50           0 

Vastenactieproject       662       662  

Vredesweek i.s.m. PAX           0         50          0       100 

Mariamaand  Elshout            0          0          0         25 

Verkoop kaarsen                    15          0          7           0 

Ziekenbezoek-acties                444          0      98     646       100 

Donaties t.b.v Voedselbank      165          363          0    165     363           0 

Donaties Rode Kruis       155       155  

Zondag van de armen  
(collecte) 

    425              440      300    425     440         25 

Hulpaanvragen projecten       1000     600    1000 

Donatie aan Voedselbank           250     100  

Bijdrage Kerk in Nood          250     200            

Donatie Stichting Leergeld             100  

Donatie Nsobe Trust School          250     200  

Donatie Inloopschip Den Bosch       250   

Hulpvragen personen         68         0           0 

Bloemengroet         78         0                         0 

Bankkosten       119     120       150 

Bureaukosten                   70         0       100 

Promotie Dickensfestijn voor 
Voedselbank 

    368      368         5       100 

Donaties/Collectes   1336           627      600         

Donatie Parochie Wonderbare 
Moeder 

         2700     

Totaal    2319     5456     950  2416   3048     1600 

Batig (+) Nadelig saldo (-/-)    -/- 97 +2408   -/-650 

 

 

 

ACTIVA 31-12-2021 31-12-2022 PASSIVA 31-12-2021 31-12-2022

Vaste activa -€                -€                Algemene reserve 12.826€        15.234€        

Resultaat boekjaar 2.408€         -97€            

Vorderingen -€                -€                Eigen vermogen 15.234€       15.137€       

Voorraad kaarsen 115€            113€            Crediteuren -€                1.450€         

Liquide middelen 15.129€        17.730€        Nog te betalen bedragen 10€              1.256€         

Vlottende activa 15.244€       17.843€       Kort vreemd vermogen 10€              2.706€         

Totaal activa 15.244€       17.843€       Totaal passiva 15.244€       17.843€       
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Toelichting jaarrekening Caritas Wonderbare Moeder 2022 

 

1. ALGEMEEN 

Caritas Wonderbare Moeder is een Publiekrechtelijke Kerkelijke Instelling en heeft tot doel om 

binnen de Parochie Wonderbare Moeder te Drunen de minder bedeelden in de samenleving 

materieel ondersteuning te bieden en de sociale rechtvaardigheid te bevorderen.  

Caritas Wonderbare Moeder (CWM) is formeel per 1 oktober 2018 door de Bisschop van                    

’s-Hertogenbosch opgericht. Het bestuur bestond gedurende het boekjaar formeel uit de volgende 

personen: 

Dhr. H.J.W. (Harrie) de Poot interim-voorzitter                                                                                                                                     

Dhr. J.  (Jacques) Smeets, vice-voorzitter                                                                                                                                  

Mevr. C.P.M. (Lieke) Waarts-van Iersel, secretaris                                                                                                                             

Dhr. H.J.W. (Harrie) de Poot, penningmeester                                                                                                                                

Dhr. A.A.M. (Albert) Soeterboek, bestuurslid 

Daarnaast namen ook dhr. M.T. (Rien) Nagtegaal en Mevr. D. (Dieneke) van Hulten-van de Wiel aan 

de bestuursvergaderingen en activiteiten deel.  

Het startkapitaal is gefourneerd door de Parochie Wonderbare Moeder ( € 10.000,- ) en het Missie-

centrum Drunen, dat bij zijn opheffing in 2018 het liquidatiesaldo van € 2.996,- ingebracht heeft. 

De opgestelde begroting 2022 was met de nodige onzekerheden omgeven van wege de onvoorziene 

effecten van de coronapandemie.  

De jaarrekening is opgesteld in Euro’s en in overeenstemming met de in Nederland algemeen 

aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. 

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2022: voorgesteld wordt het nadelig 

saldo 2022 van € 97 af te boeken van de Algemene Reserve.  

 

2. GRONÐSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING 

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de 

desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en 

passiva gewaardeerd op nominale waarde. 

Vaste activa:  vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, 

verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere 

waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische 

levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of 

vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven 

vanaf het moment van ingebruikneming. 
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Vorderingen: de vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar.                   

Deze worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Door het bestuur noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen 

worden zo nodig bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

Voorraden: De voorraad (noveen)kaarsen wordt gewaardeerd tegen kostprijs. 

Liquide middelen: de liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor 

zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van CWM. Het betreffen de direct opeisbare 

vorderingen op de Rabobank. 

Eigen vermogen: het bestuur kan zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen zelf 

beschikken over dit vermogen voor het doel waarvoor CWM is opgericht.  

Kort vreemd vermogen: de kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan 

één jaar. Deze worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

3. GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING 

Algemeen: het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het jaar.  

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Onder baten 

wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten alsmede de 

baten uit hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.  

Baten die direct weer zijn doorgeleid naar de organisatie (zoals de Vastenactie, Bisschoppelijke 

Adventsactie en Pax) waarvoor de actie is gehouden zijn niet in deze jaarrekening meegenomen. 

Daarvoor heeft Caritas Wonderbare Moeder wel (niet-geldelijke) activiteiten uitgevoerd. 

 

4. TOELICHTING OP DE BALANS 

De liquide middelen betreffen de rekening-courant rekening bij de Rabobank die zonder beperkingen 

ter beschikking staat. 

Voor de werkgroep Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) Heusden houdt CWM op haar bankrekening 

een bedrag van € 1450,- aan, dat onder de post crediteuren is verantwoord. 

De post “Nog te betalen bedragen’ betreft de nog uit te betalen verplichtingen die CWM in 2022 is 

aangegaan.  

 

5. TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN 

CWM heeft in 2022 in nog bijeenkomsten georganiseerd voor ‘Ontmoeten de wijk in’. Daarvoor zijn 

geen verdere kosten gemaakt. Deze activiteit is eind 2022 gestaakt wegens de lage opkomst. 

Op 18 december 2022 heeft CWM in Drunen een chocomelkactie gehouden bij het Dickensfestijn. De 

opbrengst van deze actie bedroeg € 368,-. Dit bedrag komt ten goede van de Voedselbank Den Bosch 

e.o. locatie Drunen. De collecte op de ‘Zondag van de Armen’ van € 425,- is bestemd voor de 

Stichting Leergeld Heusden (in 2021 was de opbrengst van € 440,- voor de Nsobe Trust School). 
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In 2022 is CWM gestart met het verzorgen van een bloemengroet aan parochianen die dat om welke 

reden dan ook verdiend hebben. 

Drunen, 16 januari 2023  

 

H.J.W. de Poot                                                                                                                                                      

Penningmeester Caritas Wonderbare Moeder   

 

Het bestuur van Caritas Wonderbare Moeder heeft de jaarrekening 2022 aldus in zijn vergadering 

van 23 januari 2023 vastgesteld. 


