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Stichting De Skulp, centrum voor leven met kanker

T.a.v. mevrouw M van der Leest

Tjotter  21

8446 DX  HEERENVEEN

Heerenveen, 15 november 2021

Geachte bestuur,

Opdracht

Algemeen

Bestuurssamenstelling per 31 december 2020

Voorzitter: mevrouw F. Nijholt -de Haan

Secretaris: mevrouw M. van der Leest

Penningmeester: de heer J. Danes

Algemeen bestuurslid: mevrouw H. de Haan

Algemeen bestuurslid: de heer J. van der Schaar

Hoogachtend,

CijferMeester Heerenveen

J. Danes

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2020 van Stichting De Skulp, 

centrum voor leven met kanker gevestigd aan de Tjotter  21 te Heerenveen.

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2020 van de door u bestuurde stichting.

De organisatie is als stichting op 13 mei 2015 opgericht en heeft met name als doelstelling:

In de verslagperiode waren geen werknemers in dienst van de organisatie.

Het ontplooien van activiteiten ten behoeve van mensen met een levensbedreigende

ziekte en hun naasten.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te  onder dossiernummer 63309882 en is statutair 

gevestigd te Heerenveen.
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Inkomsten

Besteding van middelen

Beloningsbeleid

De Stichting heeft als doel het ontplooien van activiteiten ten behoeve van mensen met een levensbedreigende ziekte

en hun naasten en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn. De stichting richt

zich met name op het gebied van de psychosociale zorg zowel voor de kankerpatiënt zelf als hun naasten, dit zowel

tijdens de ziekte als in de periode daarna. Veelal is bij de diagnose kanker de aandacht gericht op de medische

behandeling. Vaak weten mensen niet wat ze kunnen doen, of waar ze iets kunnen vinden op het gebied van

psychosociale zorg. Psychosociale zorg richt zich op het herstel van de kwaliteit van leven. Onder psychosociale zorg

wordt alle begeleiding verstaan die kankerpatiënten en hun naasten ondersteunen zowel tijdens de ziekte als in de

periode daarna. De Skulp wil ondersteuning en begeleiding aan bieden aan mensen die geraakt zijn door kanker.

Het faciliteren en stimuleren van eigen (veer)kracht) staat centraal, zodat er een nieuwe balans kan ontstaan.

Doel van de stichting

De Skulp is een laagdrempelige organisatie waar mensen zonder verwijzing of afspraak kunnen binnenlopen. Het

aanbod is aantrekkelijk en gevarieerd. Naast het Skulp inloophuis worden activiteiten georganiseerd rond de thema's

gezondheid/voeding, ontspanning, natuur, creativiteit en informatie. Het aanbod kan afhankelijk van de

behoefte van onze gasten de onderstaande activiteiten bevatten:

- Ontmoeten

- Informatie: o.a. workshops & themabijeenkomsten

- Doe-activiteiten: o.a. wandelen, koken, tuinieren, schilderen, fotograferen

- Welzijn en verzorging: o.a. verwendag, massage, haptonomie

- Begeleidingsmogelijkheden: samenwerking met Het Behouden Huys

Deze samenvatting van zaken wat De Skulp biedt draagt bij aan de doelstelling om mensen die getroffen zijn door

kanker - en hun naasten - weer balans en hernieuwde kracht te geven in het leven.

Aanvullende gegevens 

publicatieplichtig ANBI Lichaam

Aanvullende gegevens publicatieplichtig 

ANBI Lichaam

De stichting heeft geen structurele financiering en is afhankelijk van de volgende baten:

- Bijdrages van de gasten zelf als aandeel in de activiteiten.

- Donaties van bedrijfsleven en particulieren.

- Donaties van fondsen e.d.

- Bijdragen van kerkelijke instellingen en eventuele andere welzijns organisaties

- Bijdragen van gemeentes.

- Bijdragen van subsidieverstrekkers.

- KWF

Elk jaar worden er aanvragen ingediend op basis van het activiteitenplan, alsmede worden er fondsen, 

subsidiesverstrekkers en overheidsinstellingen aangeschreven

De verkregen inkomsten worden zoveel mogelijk besteed aan de Skulpcentra's en de activtieiten die er worden 

georganiseerd. Dit zijn bijdragen voor de huur van de locaties, kosten van inventaris, eten en drinken, training en 

opleiding van de gastvrouwen en uiteraard de kosten van de activiteiten die worden georganiseerd. De reserves 

bestaan vooral uit liquide middelen en worden aangehouden op een spaarrekening bij de Rabobank.

De Stichting heeft geen personeel in dienst. Er worden alleen reiskosten vergoed aan zowel bestuur als vrijwilligers. 

Daar bovenop worden gemaakte overige onkosten uiteraard ook vergoed. Het bestuur werkt geheel onbezoldigd en 

ontvangt alleen 50 euro per jaar als vaste onkostenvergoeding. per 2021 is deze laatste regeling ook afgeschaft en 

wordt er alleen nog maar op basis van declaratiebasis gemaakte onkosten vergoed.
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Activiteiten

Algemene toelichting op de balans

Algemene toelichting op de baten en lasten

Bij de baten als omzet wordt bedoelt de eigen bijdragen van onze gasten die deelnemen aan de diverse activiteiten. 

Bij de inkoopwaarde worden met name de kosten bedoelt die gemaakt worden om de activiteiten te realiseren. In 

2020 zie je door het corona jaar in beide gevallen een flinke daling. Aan de baten kant vallen met name de stijging 

van particuliere donaties en de overige giften op. Deze hebben veelal te maken met de actie 'Huis in Actie' wat zo 

richting het einde van het jaar door de exposure extra donaties opleverede, ook vanuit het zakelijke segment. Ook 

zitten hier een aantal incidentele kerkelijke giften en nog een aantal donaties van bedrijven in. Ondanks het corona 

jaar hebben we onze baten weten uit te breiden, toch moet opgemerkt worden dat dit veelal inkomsten op basis van 

éénmalige gunsten zijn geweest. De Rabobank heeft 1.500 euro beschikbaar gesteld als bijdrage voor 

aanpassingen op de website e.d. Dit is verantwoord als sponsorbijdrage, aan de kosten kant verklaart dit ook 

grotendeels de stijging van de overige lasten. Onder personeelskosten vallen alle kosten m.b.t. tot bestuur en 

vrijwilligers die actief zijn voor de stichting. de kosten bestaan vooral aan kosten voor interne bijéénkomsten, training 

& opleiding, kleine attenties voor vrijwilligers/bestuur en onkosten vergoedingen zoals reiskosten. Het bestuur is 

100% op vrijwillige basis aan de slag voor De Skulp. De huisvestingskosten zijn met name de huur van de locatie 

Drachten. In de overige lasten zitten met name de gebruikelijke instandshoudingskosten van de stichting 

(verzekering, website, contributies, kantoorkosten, bankkosten en verkoopkosten).

Er wordt per Skulp centra een breed scale aan activiteiten aangeboden, een greep; Wandelen met 

coach/gastvrouw, heartpillows, diverse lezingen over gezondheid, testamenten etc etc, kookworkshops,speksteen 

maken, insectenhotel, bloemenworkshop, yoga, suppen, kunst in de Werkplaats, kunst door de brievenbus, 

verwendagen, brei en haak middag, High Tea, actionpainting, praatgroepen, knutselen, schilderen, wekenlijks 

inloopcafé, mogelijkheid gesprekken met zorg professionals etc.

Door Corona zijn in de basis veel activtieiten niet door gegaan. hetgeen hier is genoemd is een bloemlezing van de 

plannen die door de Skulp centra's zijn vastgesteld in hun plan.

De liquide middelen zijn ondanks het corona jaar flink gestegen. Dit heeft o.a. te maken met het ontvangen vam 

15.770 euro aan subsidies van het KWF en het Iepen Mienskipfuns. Deze bijdrages zien toe op de nog uit te voeren 

activiteiten (KWF) en de opening van Skulp centrum Sneek (IMF) in 2021. dit verklaart dan ook gelijk het bedrag wat 

als bestemmingsfonds is aangemerkt op deze balans. Doordat we direct konden schakelen op de effecten van 

corona zijn we in staat gebleken onze kosten tot een minimum te beperken. Daarbij hebben we door de actie Huis in 

Actie en een aantal mooie éénmalige bijdragen van een aantal bedrijven én een welzijnsorganisatie onze reserves 

weten te verhogen van 21.491 euro naar 28.628 euro. Een buffer die hard nodig is, want in 2021 zijn er nog geen 

gegarandeerde inkomsten en met de uitbreiding met Skulpcentra in Sneek en Leeuwarden zal deze reserve ook 

hard nodig zijn.
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Stichting De Skulp, centrum voor leven met kanker

gevestigd te Heerenveen

ACTIEF

(in euro's)

Toelichting 31 december 2020 31 december 2019

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa 1

Overlopende activa 1.260 - 

1.260 - 

Liquide middelen 2 43.418 24.051 

44.678 24.051 

Balans per 31 december 2020
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Stichting De Skulp, centrum voor leven met kanker

gevestigd te Heerenveen

PASSIEF

(in euro's)

Toelichting 31 december 2020 31 december 2019

Eigen vermogen 3

Stichtingskapitaal 28.629 21.491 

28.629 21.491 

Overige reserve 4

Bestemmingsreserve 15.770 - 

15.770 - 

5

Crediteuren 279 2.560 

279 2.560 

44.678 24.051 

Balans per 31 december 2020

Kortlopende schulden en overlopende 

passiva
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Stichting De Skulp, centrum voor leven met kanker Stichting De Skulp, centrum voor leven met kanker

gevestigd te Heerenveen gevestigd te Heerenveen

(in euro's)

Toelichting 2020 2019

Baten 6 15.733 9.825 

Baten -/- directe lasten 15.733 9.825 

Overige bedrijfskosten: 7

Kosten vrijwilligers & bestuur 2.649 2.983 

Huisvestingskosten 900 - 

Exploitatiekosten 1.357 6.180 

Administratie- en advieskosten - (426)

Kantoorkosten 1.028 2.398 

Verkoopkosten 2.113 554 

Algemene kosten 550 675 

Som der exploitatielasten 8.597 12.364 

Exploitatieresultaat 7.136 (2.539)

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 2 - 

Financiële baten en lasten 8 2 - 

Resultaat 7.138 (2.539)

Staat van baten en lasten 2020 Staat van baten en lasten 2020
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Informatie over de rechtspersoon

Naam

Stichting De Skulp, centrum voor leven met kanker

Rechtsvorm

Stichting

Zetel

Heerenveen

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

63309882

Activiteiten

Vestigingsadres

Tjotter  21

8446 DX Heerenveen

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemeen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

De vorderingen op korte termijn worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een

voorziening uit hoofde van oninbaarheid. In de cijfermatige opstelling is een specificatie opgenomen van de

vorderingen, die een looptijd van langer dan één jaar hebben.

Algemene toelichting en grondslagen 

voor financiële verslaggeving

De organisatie heeft als SBI-code 88993 en verricht met name activiteiten op het gebied van:

Het ontplooien van activiteiten ten behoeve van mensen met een levensbedreigende

ziekte en hun naasten.

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de

direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van

historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte

van vorig jaar en zijn als volgt.

Algemene toelichting en grondslagen 

voor financiële verslaggeving

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.
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Stichting De Skulp, centrum voor leven met kanker Stichting De Skulp, centrum voor leven met kanker

gevestigd te Heerenveen gevestigd te Heerenveen

Algemene toelichting en grondslagen 

voor financiële verslaggeving

Algemene toelichting en grondslagen 

voor financiële verslaggeving

Voorzieningen

Bestemmingsreserve

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Baten

Overige bedrijfskosten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve

rentevoet.

Onder netto omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen, exclusief omzetbelasting, voor

geleverde goederen en diensten.

Deze reserve betreft het gealloceerde deel van de liquide middelen. Deze reserve bestaat uit ontvangen gelden

specifiek bedoelt voor bepaalde projecten die het jaar overlopen.

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en

worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Stichting De Skulp, centrum voor leven met kanker Stichting De Skulp, centrum voor leven met kanker

gevestigd te Heerenveen gevestigd te Heerenveen

(in euro's)

VLOTTENDE ACTIVA

1) Vorderingen en overlopende activa

Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa 31-12-2020 31-12-2019

Overlopende activa 1.260 - 1.260 - 

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa

Vorderingen 1.260 - 

2) Liquide middelen

Kas 281 194 

Rabobank 0302.5250.09 3.137 432 

Rabobank 3035.5896.82 40.000 22.500 

Kruisposten - 925 

43.418 24.051 

Toelichting op de balans Toelichting op de balans
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Stichting De Skulp, centrum voor leven met kanker Stichting De Skulp, centrum voor leven met kanker

gevestigd te Heerenveen gevestigd te Heerenveen

(in euro's)

Toelichting op de balans Toelichting op de balans

PASSIVA

3) Eigen vermogen

Recapitulatie van het eigen vermogen 31-12-2020 31-12-2019

Stichtingskapitaal 28.629 21.491 

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen

Stichtingskapitaal

Beginkapitaal 

op 01-01-2020

Opnames 

minus 

stortingen 2020

Beginkapitaal 

op 01-01-2020

Opnames 

minus 

stortingen 

2020

Resultaat over 

de periode 

2020

Eindkapitaal 

op 31-12-2020

Stichting De Skulp, centrum voor leven met kanker21.491 - 21.491 - 7.138 28.629 

4) Overige reserves

Recapitulatie van de voorzieningen 31-12-2020 31-12-2019

Bestemmingsreserve 15.770 - 

Verloop van de voorzieningen

Bestemmingsreserve 2020 2019

Voouitontvangen subsidies minus gemaakte uitgaven 15.770 - 

Stand 31 december 15.770 - 

5) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva 31-12-2020 31-12-2019

Crediteuren 279 2.560 

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren

Crediteuren zonder sub 279 2.560 
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Stichting De Skulp, centrum voor leven met kanker Stichting De Skulp, centrum voor leven met kanker

gevestigd te Heerenveen gevestigd te Heerenveen

(in euro's)

2020 2019    

6) Baten

Baten 15.733 9.825 

Nadere specificatie van de bovenstaande baten- en lastengroepen

Baten

Bijdrage Organisaties 7.413 6.300 

Bijdrage Bedrijfsleven 1.200 436 

Bijdrage Particuliere donateurs 2.605 278 

Bijdrage Deelnemers 361 1.561 

Bijdrage verbonden Organisaties - 1.250 

Bijdrage Huis in Actie 4.025 - 

Mollie uitbetalingen 129 - 

15.733 9.825 

Gemiddeld aantal werknemers

Toelichting

7) Overige bedrijfskosten

Kosten vrijwilligers & bestuur 2.649 2.983 

Huisvestingskosten 900 - 

Exploitatiekosten 1.357 6.180 

Administratie- en advieskosten - (426)

Kantoorkosten 1.028 2.398 

Verkoopkosten 2.113 554 

Algemene kosten 550 675 

8.597 12.364 

Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten

Kosten vrijwilligers & bestuur

Vergoede kilometer kosten vrijwilligers & bestuur 109 1.083 

Overige Kostenvergoeding 422 253 

Trainings- & opleidingskosten 508 1.647 

Kosten bijeenkomsten vrijwilligers 930 - 

Kerstpaketten en overige attenties vrijwilligers 680 - 

2.649 2.983 

Huisvestingskosten

Huur locaties e.d. 900 - 

Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst.

Toelichting op de staat van baten en 

lasten

Toelichting op de staat van baten en 

lasten
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Stichting De Skulp, centrum voor leven met kanker Stichting De Skulp, centrum voor leven met kanker

gevestigd te Heerenveen gevestigd te Heerenveen

(in euro's)

2020 2019

Toelichting op de staat van baten en 

lasten

Toelichting op de staat van baten en 

lasten

Exploitatiekosten

Kosten activiteiten 1.357 6.180 

Administratie- en advieskosten

Administratiekosten - (900)

Adviseringskosten Stichting - 474 

- (426)

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 87 5 

Telefonie & Internet 629 399 

Porti - 66 

Computerkosten - 847 

Drukwerk 112 873 

Contributies, abonnementen, KvK 200 208 

1.028 2.398 

Verkoopkosten

Representatiekosten 613 166 

Reis-en verblijfskosten - 235 

Reclame- en advertentiekosten - 153 

Websitekosten 1.500 - 

2.113 554 

Algemene kosten

Bedrijfsverzekeringen 264 436 

Bankkosten en koersverschillen 197 194 

Overige algemene kosten 89 45 

550 675 

8) Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 2 - 

Per saldo een baat 2 - 
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Stichting De Skulp, centrum voor leven met kanker Stichting De Skulp, centrum voor leven met kanker

gevestigd te Heerenveen gevestigd te Heerenveen

(in euro's)

2020 2019

Toelichting op de staat van baten en 

lasten

Toelichting op de staat van baten en 

lasten

Nadere specificatie van de financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten bank 2 - 

F. Nijholt -de Haan, voorzitter                              M. van der Leest, secretaris

J. Danes, penningmeester

H. de Haan               J. van der Schaar

Heerenveen, 15 november 2021
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