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1.   Bestuursverslag            

Algemeen

Gezinshuis.com heeft als doel een landelijke franchiseorganisatie en netwerkpartner voor zelfstandig ondernemende
gezinshuizen te zijn. We begeleiden gezinshuisouders bij de start van hun gezinshuis en ondersteunen hen bij de dagelijkse
praktijk. Middels onze franchiseformule borgen wij de kwaliteit en ontzorgen wij gezinshuisouders, zodat zij zich kunnen
richten op hun kerntaak: de zorg voor jeugdigen. 
Kinderen en jongeren kunnen in een gezinshuis worden geplaatst indien het, als gevolg van beschadigende ervaringen en/of
complexe problematiek, (tijdelijk) niet mogelijk is om bij de ouder(s), in een pleeggezin of zelfstandig te wonen. De in een
gezinshuis geplaatste jeugdigen wonen in het huis van de gezinshuisouder(s) en worden hiermee onderdeel van de
gezinsstructuur en het gezinssysteem. Daarbij worden zowel de eigenheid van het gezin en diens sociale netwerk, als het
familienetwerk van de jeugdige erkend en op gepaste wijze betrokken.

Als kinderen wordt gevraagd wat zij zelf willen is het antwoord vaak: ‘gewoon’. “Gewoon” gaat over verbondenheid en groei
(autonomie en competentieontwikkeling), maar ook over ‘mee mogen doen’ (inclusie). Het gewone leven is daarom een van
de belangrijkste uitgangspunten van een verblijf in een gezinshuis. Gezinshuisouders streven ernaar om hun eigen en
andermans kinderen te laten profiteren van de aspecten van het ‘gewone’ gezinsleven en de bescherming die het (onderdeel
uitmaken van een) gezin biedt. Als gevolg van beschadigende ervaringen en/of problematiek van de jeugdigen is het echter
niet vanzelfsprekend dat zij hier ook van kunnen profiteren, of zich in de gezinssituatie kunnen handhaven. Dit vergt
intensieve begeleiding en/of behandeling. Gezinshuisouders streven ernaar de kinderen maximale groei en ontwikkeling mee
te geven en het gevoel erbij te mogen horen. Rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van de jeugdige. 

Gezinshuis.com sluit aan bij het zelf-organiserend vermogen van gezinshuisouders. Gezinshuizen die zijn aangesloten bij onze
franchise werken daarom als sociaal ondernemer. Startende en bestaande gezinshuizen ontvangen professionele en
slagvaardige begeleiding op maat. Wij begeleiden de selectie- en opstartperiode en creëren de juiste voorwaarden voor een
professionele samenwerking.
Aangesloten gezinshuizen krijgen daarbij toegang tot een landelijk netwerk van gezinshuizen en ondersteunende
professionals.

Binnen onze franchise kunnen gezinshuisouders naar eigen inzicht vorm en inhoud geven aan het verblijf van de jongeren in
hun gezinshuis. Dit met commitment aan onze kwaliteitsprincipes en binnen de kaders van de geldende wet- en regelgeving.
We werken vanuit de visie dat de geboden ondersteuning, zorg en opvoeding aan jeugdigen die in een gezinshuis worden
geplaatst transparant en navolgbaar zijn.

Landelijk

Als grootste franchisegever voor sociaal ondernemende gezinshuizen in Nederland zetten wij ons in voor de (landelijke)
positionering van gezinshuizen in het werkveld. Met onze jarenlange ervaring weten we de juiste voorwaarden te creëren
voor gezinshuizen, zodat zij zich kunnen richten op hun kerntaak: de zorg voor de jeugdigen. Want dat is waar we het
uiteindelijk voor doen, een veilig thuis voor uithuisgeplaatste jeugdigen. In samenwerking met zorgaanbieders en gemeenten,
met als doel om ieder kind binnen een veilige omgeving te laten groeien, ontwikkelen en hun kwaliteiten te ontplooien.

  Onze missie
Ieder kind een veilig thuis

  Onze visie

Wij creëren de juiste voorwaarden zodat ondernemende gezinshuizen optimaal toegerust zijn om te functioneren in het
complexe krachtenveld waarin ze samen werken. Aangesloten gezinshuizen krijgen professionele en slagvaardige begeleiding
op maat. Het zelf-organiserend vermogen van betrokken en deskundige gezinshuisouders staat hierbij centraal. 

  Onze kernwaarden
Kracht van het gewone leven, duurzaam, professioneel, betrokken en ondernemend.

  Ons richtdoel
Dé specialist & netwerkpartner in het optimaal toerusten van ondernemende gezinshuizen die staan voor kwaliteit.
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Terugblik 2021

Het jaar 2021 is een jaar van herstel en omkering geweest. Na een bewogen jaar in 2020, is in 2021 een nieuwe Raad van
Toezicht geïnstalleerd, is een nieuwe bestuurder aangetreden en zijn diverse functies in het team opnieuw ingevuld.
Daarmee is er een vrijwel nieuw team geformeerd. Het team is in 2021 vooral bezig geweest met inventarisatie van de stand
van zaken van de franchise formule en met herstelwerkzaamheden. Dit hield onder meer in de uitvoering van de toegezegde
dienstverlening weer in werking zetten. Er is veel gesproken met de gezinshuizen over wat er niet en wel goed is gegaan in de
dienstverlening vanuit gezishsuis.com en wat er nodig is om de samenwerking weer op orde te krijgen. Daarnaast is er gestart
met een inventarisatie en herschikking en update van de diensten en producten van gezinshuis.com. Met de invulling van het
team en na de inventarisatie van de stand van zaken is een focus aangebracht op het herzien van de formule van
gezinshuis.com.  Kern daarvan is:
- een nieuwe methodiek die ieder gezinshuis ondersteund in de ontwikkeling en aansluit bij het profiel van het gezinshuis;
- het ontwikkelen van een gevarieerdheid in de ondersteuning aan gezinshuizen en een vertaling daarvan in de fee;
- een opnieuw inrichten van de leeromgeving;
- het borgen van inspraak van de gezinshuizen binnen gezinshuis.com;
- en een stevige lobby om de positie van gezinshuizen te verbeteren.

In het jaar 2021 verbeterde het financiële resultaat. Na enkele jaren van verlies, hebben we in 2021 het weten om te buigen
naar een solide, positief resultaat. Het geeft aan dat we de financiële basis van Gezinshuis.com weer gezond hebben
gemaakt. 

In 2021 speelde uiteraard ook de wereldwijde coronapandemie. Gezinshuis.com heeft hier weinig last van gehad. Het team 
kende weinig besmettingen met ernstige symptomen en gezinnen konden nog bezocht en ook op afstand begeleid worden. 
Wel zien we dat, mede door de lockdowns, de druk op onze gezinshuisouders toeneemt.

Vooruitblik 2022
Gezinshuis.com zal zich doorontwikkelen tot een organisatie van én voor gezinshuisouders.
  Met gezinshuisouders en zorgaanbieders wordt een nieuwe versie van de methodiek ontwikkeld, die onderscheidend zal 
zijn in het werkveld van gezinshuizen;
  De leeromgeving van gezinshuisouders wordt opnieuw ingericht;
  De lokale en regionale samenwerking wordt geïntensiveerd, mede door de inzet van ervaren gezinshuisouders;
  De positionering van gezinshuizen binnen Gezinshuis.com wordt explicieter uitgedrukt bij startende, operationele en zeer 
ervaren gezinshuizen. Daar zullen de beschikbare instrumenten op aangepast worden;
  Ervaren gezinshuizen worden gepositioneerd en toegerust als dragend lid van de community;
  Er wordt een modulair aanbod van dienstverlening gecreeerd met bijbehorende fee.

Juni 2022

Arjen Keers, bestuurder Gezinshuis.com
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2. Jaarrekening 2021
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2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021

31-12-2021 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2020
€ € € €

ACTIVA PASSIVA

VASTE ACTIVA EIGEN VERMOGEN

IMMATERËLE VASTE ACTIVA Algemene reserve 438.709              363.161             
Website en software 109.121              140.299              Wettelijke reserve 109.121              140.299             

Eigen vermogen 547.830              503.460             
MATERIËLE VASTE ACTIVA
Inventaris 5.538                   6.245                   

FINANCIËLE VASTE ACTIVA LANGLOPENDE SCHULDEN
Nog te ontvangen bedragen transferium 34.842                 87.402                 Lening o/g Rudolphstichting 22.855                 33.570               
Te ontvangen vennootschapsbelasting 33.937                 41.767                 

68.779                 129.169              

VLOTTENDE ACTIVA VLOTTENDE PASSIVA 

Vorderingen op korte termijn Schulden op korte termijn
Debiteuren 102.965              90.818                 Af te dragen belastingen en premies 104.010              119.622             
Overige vorderingen 159.526              209.315              Crediteuren 68.619                 49.743               
Nog te ontvangen bedragen/subsidies 70.000                 4.638                   Nog te betalen bedragen 87.725                 108.008             

332.491              304.771              Vakantietoeslag 22.816                 24.169               
Vooruitbetaalde franchise gezishuizen 15.990                 18.871               
Reservering vakantie-uren 19.531                 10.082               
Aflossingsverplichting lening og 10.715                 10.715               

Liquide middelen 387.438              308.819              Te betalen pensioenpremies 3.275                   11.063               
387.438              308.819              332.681              352.273             

TOTAAL ACTIVA 903.367              889.303              TOTAAL PASSIVA 903.367              889.303             
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2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Gezinshuis.com - franchise modules en projecten Exploitatie     
2020

Werkelijk Begroting Afwijking Afwijking Werkelijk 
Gezinshuizen met franchise-ovk ultimo jaar 202 195 7 3,6% 198

€ € % €
BATEN
Transferium 91.265                78.500                12.765                16,3% 118.100              
Entreefee zorgaanbieder 196.688              94.250                102.438              108,7% 170.823              
Opbrengst W&S gezinshuizen 76.211                36.000                40.211                111,7% 81.663                
Franchisefee 1.156.424           1.173.160           -16.736               -1,4% 1.134.033           
Abbonnement Zorgaanbieder 178.882              173.010              5.872                  3,4% 173.079              
Korting, administratiekosten, loyaliteitsbonus -13.007               -12.000               -1.007                 8,4%
Overige baten -                           -                           -                           1.801                  

TOTAAL BATEN 1.686.463          1.542.920          143.543              9,3% 1.679.499          

LASTEN
Personeelskosten 
Salariskosten 795.646              783.279              12.367                2% 849.938              
Reiskosten 13.482                11.100                2.382                  21% 13.467                
Leasekosten 58.500                61.000                -2.500                 -4% 56.121                
Doorbelasting SSC 81.003                72.000                9.003                  13% 70.987                
Overige personeelskosten 197.399              61.400                135.999              221% 78.109                
Subtotaal personeelskosten 1.146.031          988.779              157.252              16% 1.068.622          

Gezinshuizen
Selectietraject potentials 56.648                15.000                41.648                278% 45.784                
Starters- en franchisedagen 9.963                  32.000                -22.037               -69% 2.744                  
QuickScan, RI&E 683                     -                      683                     4.294                  
Overige kosten gezinhuizen 25.186                18.000                7.186                  40% 4.627                  
Kosten keurmerk 8.107                  51.884                -43.777               -84% 28.742                
Keurmerkkosten (KMI + KG) 162.192              198.356              -36.164               -18% 197.370              
Coaches, leergroepen, trainingen -                      -                      -                      -                      
Hosting en doorontwikkeling 55.440                55.400                40                        0% 36.960                
Afschrijving Portaal 31.178                16.980                14.198                84% 15.589                
Subtotaal gezinshuizen 349.397              387.620              -38.223               -10% 336.110              
Organisatiekosten -                      
Afschrijvingskosten 2.564                  2.500                  64                        3% 8.316                  
Huisvestingskosten 16.484                20.000                -3.516                 -18% 36.813                
Kantoormiddelen/porti/ICT 11.634                14.000                -2.366                 -17% 5.946                  
Telefoon/internet 15.209                12.000                3.209                  27% 15.164                
Totaal overige kantoorkosten 10.519                25.000                -14.481               -58% 18.933                
Marketing & Communicatie 2.202                  7.500                  -5.298                 -71% 14.376                
Algemene kosten 80.222                60.000                20.222                34% 61.403                
Subtotaal organisatiekosten 138.835              141.000              -2.165                 -2% 160.952              

Bijdragen Projecten 
Bijdrage GIP -                      -                      13.915                
Overige baten en lasten -                      -                      -20.020               
Subtotaal bijdragen GIP & Projecten -                      -                      -6.105                 

TOTAAL LASTEN 1.634.262          1.517.399          127.363              8% 1.559.579          

Vennootschapsbelasting -7.830                 -                      -16.811               

RESULTAAT 44.370                25.521                18.849                74% 103.109              

Resultaatsbestemming
Toevoeging aan algemene reserve 44.370                

Personeelskosten Exploitatie
2020

 Werkelijk Begroting Afwijking Afwijking % Werkelijk 
Gemiddeld aantal personeelsleden werkzaam in fte

9,42 9,58 0,16 1,7% 10,72

€ € € % €

Personeelskosten personeel in dienst 867.629              855.379              -12.250 -1,4% 919.526              

Bezoldiging van bestuurders en commissarissen 

Exploitatie 2021

Exploitatie 2021

Op grond van RJ 640.413 wordt geen melding gemaakt van de bezoldiging van bestuurders aangezien de opgave is te herleiden tot een 
enkele natuurlijk persoon.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden van toezichthouders is een onkostenvergoeding betaald en in de exploitatiekosten opgenomen 
van totaal € 6750 ter dekking van de onkosten.
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2.3   KASSTROOMOVERZICHT

31 december 31 december 
2021 2020
€ €

1. Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatieresultaat 44.370              103.107         
Afschrijvingen 33.742              23.905           
Totaal 78.112              127.012         

Mutatie schulden op korte termijn 19.592-              55.531           
Mutatie vorderingen 27.720-              6.066             
Mutaties in het werkkapitaal 47.312-              61.597           

Kasstroom uit operationele activiteiten 30.800              188.609         

2. Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Besteding

(des)investeringen (im)materiële vaste activa 1.857-                 135.148-         
(des)investeringen financiële vaste activa 60.390              117.373         

3. Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing leningen 10.715-              10.000-           
Nieuwe leningen -                         -                      

Totale kasstroom 78.619              160.834         

Liquide middelen 1 januari 308.819            147.985         
Liquide middelen 31 december 387.438            308.819         

Mutatie liquide middelen 78.619              160.834         
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2.4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Gezinshuis.com, statutair gevestigd te De Glind, bestaan voornamelijk uit het helpen opzetten
en ondersteunen van gezinshuizen in Nederland.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving en met Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, met name Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven.
De jaarrekening is opgesteld in euro's.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kosten. Tenzij anders vermeld worden activa en passiva bij de eerste
verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is 
aan de nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. 

Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen bestede kosten minus de jaarlijkse afschrijvingen.
Afgeschreven wordt in 5 jaar voor immateriele vaste activa.

Materiële vaste activa
De materiële vast activa zijn gewaardeerd tegen bestede kosten minus de jaarlijkse afschrijvingen.
Afgeschreven wordt in 3 tot 5 jaar; vanaf het moment van de ingebruikname van het actief.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen
Uitgaven ter zake van de risico´s waarvoor voorzieningen zijn gevormd worden niet ten laste van de staat van baten en lasten
gebracht maar in mindering op deze voorzieningen. De waardering vindt plaats tegen nominale waarden, tenzij anders vermeld.

De baten en lasten worden in beginsel verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben. Nagekomen baten en lasten worden
verwerkt in de staat van baten en lasten van het jaar, waarin zij geconstateerd worden.

De baten uit transferiumgelden worden verantwoord nadat toetsing heeft plaatsgevonden en het gezinshuis is toegelaten en gestart.

Het exploitatieresultaat wordt na goedkeuring van de jaarrekening toegevoegd dan wel onttrokken aan het eigen vermogen,
tenzij het bestuur anders besluit.

De rechten en verplichtingen uit hoofde van meerjarige financiële contracten zoals huurcontracten worden niet in de balans
geactiveerd en gepassiveerd. De jaarlijkse baten en lasten die hieruit voortvloeien, worden in de exploitatie verantwoord.

Belastingen over het resultaat
Belastingen over de winst worden bepaald op basis van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, rekening houdend met 
fiscale faciliteiten, waaronder verliescompensatie.

Gezinshuis.com - jaarrekening 2021 9



2.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA 

IMMATERIELE VASTE ACTIVA 2021 2020
€ €

Betreft de ontwikkeling van een nieuwe website van Gezinshuis.com als onderdeel van een nieuw Kwaliteitssysteem. 
Beide zijn medio 2020 in gebruik genomen. 

IMMATERËLE VASTE ACTIVA
Stand per 1 januari
Aanschafwaarde 155.888 26.888                          
Cumulatieve afschrijvingen -15.589        -                                
Boekwaarde 140.299 26.888                          

Mutaties in de boekwaarde

Vooruitbetalingen op immateriele vaste activa 0 -26.888
Investeringen 0 155.888
Afschrijvingen -31.178 -15.589
Desinvesteringen -                0
Afschrijving desinvestering -                0

-31.178 113.411                        

Stand per 31 december
Aanschafwaarde 155.888 155.888
Cumulatieve afschrijvingen -46.767 -15.589                        
Boekwaarde 109.121 140.299

De afschrijvingen op de immateriele vaste activa bedragen 20%, in het jaar van aanschaf wordt naar evenredigheid afgeschreven.

MATERIELE VASTE ACTIVA 

INVENTARIS
Stand per 1 januari
Aanschafwaarde 36.535 30.387
Cumulatieve afschrijvingen -30.290 -21.974
Boekwaarde 6.245 8.413

Mutaties in de boekwaarde
Investeringen 1.857 6.148
Afschrijvingen -2.564 -8.316
Desinvesteringen -                -                                
Afschrijving desinvestering -                -                                

-707 -2.168

Stand per 31 december
Aanschafwaarde 38.392 36.535
Cumulatieve afschrijvingen -32.854 -30.290
Boekwaarde 5.538 6.245

De afschrijvingen op de materiele vaste activa bedragen 20% - 33%, in het jaar van aanschaf wordt naar evenredigheid afgeschreven.

FINANCIELE VASTE ACTIVA 
Betreft de active Vennootschapsbelasting latentie.

Waarde per 1 januari 41.767 58.578
Mutatie latentie in boekjaar -7.830 -16.811
Waarde per 31 december 33.937 41.767
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2.5 VERVOLG TOELICHTING OP DE BALANS

2021 2020
€ €

VLOTTENDE ACTIVA 

Vooruitbetaalde bedragen transferium 

Stand per 1 januari 271.266 417.489
Bij: Nieuwe gezinshuizen 91.306 118.100
Af: Aflossingen in boekjaar -205.599 -264.323
Af: Afboekingen vorderingen 0 0
Stand per 31 december 156.973 271.266

Voorziening oninbaarheid Transferium langlopend -4.470 -13.562
Kortlopend deel -117.661 -170.302

Stand per 31 december 34.842 87.402

In 2019 is een extra voorziening getroffen voor de oninbaarheid van het transferium welke van oorspong 5 jaar gefactureerd
zou worden. Deze voorziening bedraagt eind 2021 € 4.470,-. 

Vooruitbetaalde bedragen

Transferium 117.661 170.302
Voorziening oninbaarheid Transferium kortlopend -2.499
Verzuimverzekering 20.153 16.077
Scholing medewerkers 10.767
Pensioenfonds PFZW 9.796
Gezinspiratieplein 12.500                                
Overig 9.212 4.872
Saldo per 31 december 159.526 209.315

Vorderingen op korte termijn 

Debiteuren 119.425 108.257
Voorziening debiteuren -16.460 -17.439
Saldo per 31 december 102.965 90.818

Nog te ontvangen bedragen/subsidies  

Kosten gezinshuis event -                                      4.634                               
Rente Rabobank -                                      4                                       
Nog te factureren omzet 70.000                                -                                   
Saldo per 31 december 70.000                                4.638

Liquide middelen 

Kas 335 335
Rabobank - 1405.92.482 236.185 107.570
Rabobank  Bedrijfstelerekening- 1092.445.412 150.918 200.914
Saldo per 31 december 387.438 308.819

De liquide middelen staan ter vrije beschikking Stichting Gezinshuis.com.

Voor de selectie van gezinshuisouders worden o.a. competentieanalyses uitgevoerd. De opbrengsten hiervan werden
geactiveerd en over 5 jaren gefactureerd, maandelijks wordt 1/60e deel in rekening gebracht aan de gezinshuisouders.  
Vanaf eind 2018 is het bedrag van het transferium verlaagd en wordt deze in 2 jaar gefactureerd in 24 maandelijkse termijnen. 
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2.5 VERVOLG TOELICHTING OP DE BALANS

2021 2020
€ €

PASSIVA

Algemene reserve

Balans per 1 januari 363.161 400.353
Resultaat boekjaar 44.370 103.107
Vorming wettelijke reserve in boekjaar 31.178 -140.299
Balans per 31 december 438.709 363.161

Het resultaat boekjaar wordt in geval van een postitief resultaat toegevoegd aan het Eigen Vermogen. Bij een verlies wordt  
het ontrokken aan het Eigen Vermogen.  In het boekjaar is een wettelijke reserve gevormd voor de ontwikkelkosten van de
website en het Kwaliteitssysteem.

Wettelijke reserve

Balans per 1 januari 140.299               -                    
Vorming wettelijke reserve in boekjaar -31.178                140.299           
Balans per 31 december 109.121               140.299           

Op basis van Boek 2 artikel 365:2 zijn wij verplicht op een wettelijke reserve te vormen ter grootte van de boekwaarde van 
de ontwikkelkosten van de website en het kwaliteitssysteem. 

Schulden op lange termijn
2021 2020

€ €
Lening og Rudolphstichting
Saldo per 1 januari 44.285                  54.285             
Opgenomen in boekjaar -                        -                    
Aflossing in boekjaar 10.715                  10.000             
Saldo per 31 december 33.570                  44.285             

Aflossing komend boekjaar  -   -10.715                -10.715            
22.855                  33.570             

De lening is maximaal € 200.000 groot ter financiering van de activiteiten van Gezinhuis.com. De looptijd is 7 jaar
met een rentepercentage van 3,0%. De lening is te allen tijde zowel in zijn geheel als in gedeelten aflosbaar. 

2021 2020
€ €

Nog te betalen posten 43.773                  98.008             
Nog te betalen salariskosten 13.500                  -                    
Omzetbelasting 65.342                  64.506             
Loonheffing/ Sociale premies 38.668                  55.116             
Vakantietoeslag inclusief sociale lasten 22.816                  24.169             
Crediteuren 68.619                  49.743             
Vooruitbetaalde franchisebedragen gezinshuizen 15.990                  18.871             
Te betalen pensioenpremies 3.275                    11.063             
Aflossingsverplichting lening og 10.715                  10.715             
Reservering vakantie-uren 19.531                  10.082             
Te betalen accountantskosten 15.000                  10.000             
Kosten audits keurmerk 15.452                  -                    

332.681               352.273           

De post 'Nog te betalen posten' bevatte in 2020 een bedrag van €  85.000,-  voor de afkoop van van het contract van de  
oud-bestuurder. De betalingen hebben in 2021 plaatsgevonden. 
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2.5 VERVOLG TOELICHTING OP DE BALANS

Niet uit de balans blijkende verplichtingen:

Leaseverplichting
Tot en met 2023 worden er zes auto's geleased ten behoeve van de Bestuurder en Contactpersonen. Het leasetarief inclusief
brandstofvoorschot bedraagt  € 112.402,-.

Huurverplichtingen
De kantoor- en vergaderruimte wordt gehuurd. De huur per jaar inclusief service kosten, bedraagt ca. € 16.000,-.  Het huurcontract
loopt tot 31 mei 2022.

Zekerheden lening o/g
Gezinshuis.com verbindt zich om op eerste verzoek van de Rudolphstichting voor alle vorderingen van de Rudolphstichting
die uit de (toekomstige) leningsovereenkomst voortvloeien ten genoegen van Rudolphstichting (aanvullende)zekerheid te stellen.

Overige verplichtingen
Aan de hosting en onderhoud van het Gezinshuis.com - platform zijn tot medio 2025 jaarlijkse kosten ad € 55k verbonden.

Gebeurtenissen na balansdatum
In het eerste kwartaal 2020 is de wereldwijde economie getroffen door het coronavirus en nemen landen maatregelen om de 
verdere uitbraak te beheersen. Deze uitbraak raakt de wereldwijde en Nederlandse economie. Gelukkig lijkt onze organisatie tot 
op heden weinig getroffen te worden door de maatregelen. De financiële gevolgen van deze crisissituatie zijn niet (betrouwbaar) te
schatten vanwege de voortdurende crisis en omdat aanvullende overheidsmaatregelen niet uit te sluiten zijn.

Gezinshuis.com - jaarrekening 2021 13



3.   Overige gegevens

3.1 Vaststelling
De jaarrekening 2021 wordt op 30 juni 2022 vastgesteld door de bestuurder en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

3.2 Controleverklaring
De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina's.
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3.1   Controleverklaring
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Aan: de Raad van Toezicht van Stichting Gezinshuis.com\ 
 

A. Verklaring betreffende de jaarrekening 2021 

 

Ons oordeel 

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Stichting Gezinshuis.com te De Glind gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de in dit rapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 

de samenstelling van het vermogen van Stichting Gezinshuis.com per 31 december 2021 en van het 
resultaat over 2021 in overeenstemming met de in Nederland geldende van toepassing zijnde 

grondslagen voor de financiële verslaggeving waaronder Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 

‘Organisaties-zonder-winststreven’. 

De jaarrekening bestaat uit:   

 de balans per 31 december 2021;  
 de staat van baten en lasten over 2021;  

 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 
andere toelichtingen. 

 

 

De basis voor ons oordeel  

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 

'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van stichting Gezinshuis.com zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 

relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 

gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 

oordeel. 
 

B. Verklaring over de in het rapport opgenomen andere informatie  

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het rapport andere informatie, die 

bestaat uit het bestuursverslag en de overige gegevens.   

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:   
 met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;  

 alle informatie bevat die op grond van de in Nederland geldende van toepassing zijnde grondslagen 
voor de financiële verslaggeving waaronder Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties-

zonder-winststreven’ vereist is. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 

bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten van de Nederlandse Standaard 720. 

Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 

jaarrekening.  



 

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met de in Nederland geldende van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële 
verslaggeving waaronder Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties-zonder-winststreven’. In 

dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van 

materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 

bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 
voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging 

het enige realistische alternatief is. 

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 

de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.  

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de stichting. 

 
 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 

daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.  

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 

mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 

worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 

timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 

afwijkingen op ons oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 

onder andere uit: 
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 

bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 

controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt 

wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, 
het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of 

het doorbreken van de interne beheersing;  

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 

werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van de entiteit;  

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en 
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover 

in de jaarrekening staan;   

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 

omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van 

materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op 

de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, 



 

moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie 
die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 

omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de stichting haar continuïteit niet langer kan 

handhaven;   
 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 

toelichtingen;  
 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 

gebeurtenissen. 

Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van 

de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 

waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

Wij bevestigen aan de Raad van Toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over 

onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de Raad van Toezicht over alle relaties 
en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee 

verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen. 

 
 

Barneveld, 30 juni 2022 
 

Visser & Visser Audit en Assurance B.V.  
 

 

Was getekend.  
 

 
E.D. van den Brink RA 

 

 
 




