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Algemeen 

 
Oprichting en zetel 

De Stichting Goud van Noord is opgericht op 10 december 2013 en is statutair en feitelijk 
gevestigd in Rotterdam. De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer 
van Koophandel Zuidwest onder nummer 59402873. 

Doelstelling 

Stichting Goud van Noord werkt in het Oude Noorden van Rotterdam.  
We zijn iedere dag op zoek naar Rotterdams Goud. We doen dit vanuit de overtuiging dat in 
ieder mens een schat verborgen ligt. Talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten is wat ons 
drijft. 
  
Goud van Noord staat voor:  

• Kansen voor iedereen 

• Iedereen mag meedoen 

• We respecteren elkaar 

• We halen het beste in elkaar naar boven 
  
Wat Goud van Noord typeert? 

• We zijn ondernemend 

• We zijn bruggenbouwers 

• We vieren verschillen 
  
De missie van Goud van Noord 
Wij gaan voor een Rotterdam waarin mensen die ‘kansarm’ genoemd worden de 
mogelijkheid krijgen om mee te doen. 
  
Hoe Goud van Noord de toekomst ziet  
Wij staan voor een stad die oog heeft voor ieders talenten en waar zij die kansarm genoemd 
worden de kans krijgen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen om die in te zetten 
voor de samenleving.  
  
Onze boodschap?  
Jij bent goud! 
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Samenstelling bestuur 
 
Het bestuur is als volgt samengesteld: 
 
    tot 26 januari 2022  vanaf 26 januari 2022 
Voorzitter   H. Linssen    G.J. Kodde 
Secretaris    G.J. Kodde   J. Bos-Monsma (waarnemend) 
Penningmeester   B.C. de Mooij    B.C. de Mooij 
Bestuurslid    J. Bos-Monsma  vacature 
Bestuurslid    R. Konijnenburg  R. Konijnenburg 
 
 
Zakelijk leider 
 
Gerlinda Robbertsen 
 
Belastingen 

Aan de stichting is de ANBI-status toegekend. 

Volgens art. 14 lid 7 van de statuten wordt een eventueel batig saldo bij ontbinding van de 
stichting besteed ten behoeve van een (andere) algemeen nut beogende instelling met een 
soortgelijke doelstelling. 

De stichting is niet vennootschapsbelasting- en omzetbelastingplichtig.  
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Bestuursverslag 

Ook voor Goud van Noord is 2021 een jaar waarop Covid-19 zijn impact had. Gelukkig 
konden onze activiteiten en projecten doorgang vinden. We zijn dankbaar dat medewerkers 
en vrijwilligers in staat zijn geweest om de plannen uit te voeren. Op deze manier heeft 
stichting Goud van Noord veel voor mensen uit het Oude Noorden kunnen betekenen.  
Het licht valt bij de projecten op de eenzame, de werkloze, de laaggeletterde, de armlastige, 
het kind met verdriet. Op mensen met minder rechten, stem of kansen. Dit alles is mogelijk 
gemaakt door de fondsen, de diaconie en donateurs. We zijn dankbaar voor wat zij in 2021 
voor Stichting Goud van Noord betekend hebben en rekenen op hun enthousiasme en 
betrokkenheid in de toekomst.  
De plannen voor de toekomst zijn om de huidige activiteiten te continueren, te verbreden en 
te verdiepen. Ook willen we op nieuwe manieren nog meer mensen bereiken en betrekken. 
Het gehele plan is uitgewerkt in het meerjarenbeleidsplan voor de komende 5 jaar.  
De impact in de wijk zal groter zijn en ook de begroting zal de komende jaren meegroeien.  
We willen op deze manier met elkaar doorbouwen aan een duurzame organisatie met veel 
impact in de wijk.  

Op 26 januari 2022 is de heer H. Linssen afgetreden als voorzitter van het bestuur, wegens 
het aflopen van zijn termijn. Het bestuur dankt de heer Linssen voor zijn verdiensten voor de 
stichting in de afgelopen vier jaren. Mevrouw G.J. Kodde heeft per dezelfde datum de 
functie van voorzitter op zich genomen. De vacature die ontstaan is in het bestuur zal naar 
verwachting in de loop van 2022 worden ingevuld. 

In 2021 heeft Goud van Noord de volgende projecten uitgevoerd met verschillende 
doelgroepen in het Oude Noorden: Huiskamer, Kids, Helden van het Oude Noorden, V-
Power en Woordenschat. Eind 2020 is besloten om de bemoeienis van Goud van Noord met 
kringloopwinkel ’T Pakhuys’ per 1 april 2021 te beëindigen. In de jaarrekening 2020 was 
reeds een voorziening voor de financiële afwikkeling hiervan getroffen. In de jaarrekening 
2021 is het aandeel van Goud van Noord in het negatieve exploitatieresultaat van het eerste 
kwartaal 2021 ten bedrage van ca. €3.500 verantwoord. In de loop van 2021 is met de 
Protestantse Kerken overeengekomen om de activiteit ‘Goud op Zondag’ per 1 oktober 2021 
om te vormen tot een ‘protestantse pioniersplek’, buiten de organisatie van Goud van 
Noord. Over de periode 1 januari 2020 t/m 30 september 2021 bedroeg het saldo van de 
ontvangen subsidies en betaalde kosten op de activiteit Goud op Zondag binnen Goud van 
Noord €3.000 (overschot). Aangezien deze subsidies specifiek verstrekt zijn ten behoeve van 
deze activiteit heeft het bestuur van Goud van Noord besloten om dit overschot over te 
dragen aan de pioniersplek. Dit is verwerkt in de jaarrekening. 

Het exploitatieresultaat van Goud van Noord is in 2021 uitgekomen op -€11.805; in het 
voorgaande jaar bedroeg dit resultaat €42.423 (positief). Hierbij is van belang dat vanaf 2021 
de onderbestedingen op projecten op een andere wijze in de jaarrekening worden verwerkt 
dan voorheen. Tot en met 2020 werden deze onderbestedingen opgenomen in het 
exploitatieresultaat van de stichting en werden deze binnen het eigen vermogen in een 
bestemmingsreserve opgenomen. Vanaf 2021 worden deze onderbestedingen niet zonder 
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meer in het resultaat opgenomen, maar wordt hiervoor een voorziening opgenomen, voor 
zover nog geen besluit is genomen over de bestemming van deze bedragen. De 
bestemmingsreserve is in 2021 vrijgevallen. Het bestuur kijkt dan ook mede naar de 
toename van het vrij beschikbare eigen vermogen met ca. €15.000 (van €94.000 naar 
€109.000) als indicatie van de financiële prestaties van Goud van Noord. 

Ten aanzien van dit ‘vrij beschikbare eigen vermogen’ wordt ernaar gestreefd om een buffer 
ter grootte van 50% van de vaste lasten incl. salarissen van de organisatie op jaarbasis aan te 
houden (de gedachte hierachter is dat indien de inkomsten van de organisatie om welke 
reden dan ook teruglopen, de organisatie nog minimaal een half jaar in stand kan worden 
gehouden). Het richtbedrag hiervan is momenteel €150.000. Hiermee wordt beoogd de 
continuïteit van de organisatie en activiteiten veilig te stellen én bovendien een 
betrouwbare werkgever te zijn.  

De begroting 2022 vertoont een toename van inkomsten en uitgaven, vanwege een 
toename van de activiteiten, en sluit met een exploitatiesaldo van nihil. Deze begroting kon 
echter nog niet definitief worden vastgesteld, aangezien van enkele subsidieaanvragen nog 
geen uitsluitsel is verkregen, en derhalve het dekkingsplan nog niet definitief is. 
 
29 maart 2022 
 
Het bestuur van Goud van Noord 
 
G.J. Kodde 
J. Bos-Monsma 
B.C. de Mooij 
R. Konijnenburg 
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Jaarrekening 2021 
 
 

Balans per 31 december 2021    

(na verwerking van het resultaat; bedragen in Euro)    

    

 2021  2020 

Activa    

    

Vlottende activa    

1. Vorderingen 33.989  41.873 

2. Liquide middelen 192.651  210.103 

    

Totaal activa 226.640  251.976 

    

    

Passiva    

    

3. Eigen vermogen 117.914  129.414 

    

4. Voorziening projecten 21.194  0 

    

Kortlopende schulden    

5. Vooruitontvangen subsidies 63.774  92.559 

6. Nog te betalen bedragen 15.344  18.115 

7. Overige kortlopende schulden 8.414  11.888 

 87.532  122.562 

    

Totaal passiva 226.640  251.976 
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Exploitatierekening over 2021    

 2021  2020 

Baten    

8. Subsidies 359.991  369.107 

9. Omzet verkopen 2.957  28.739 

10. Overige baten 41.465  61.065 

 404.413  458.911 

    

Lasten    

11. Personeelslasten 276.276  240.341 

12. Overige lasten 139.942  176.147 

 416.218  416.488 

    

Exploitatiesaldo -11.805  42.423 
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Toelichting op de jaarrekening 

 

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

De jaarrekening is opgemaakt conform RJk C1 zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving.  

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten, tenzij anders vermeld. De posten in de jaarrekening zijn opgenomen tegen de 
nominale waarde. 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen 
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.  

Met ingang van 2021 wordt een voorziening voor projecten wordt opgenomen indien en voor zover 
er onzekerheid is over de financiële afwikkeling van resultaten op projecten. Vóór 2021 werden deze 
resultaten opgenomen in het exploitatieresultaat van de stichting alsmede in een 
bestemmingsreserve binnen het eigen vermogen. 
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Toelichting op de balans    

 2021  2020 

1. Vorderingen    

Nog te ontvangen subsidies 31.266  41.873 

Vooruitbetaalde bedragen 2.723  0 

 33.989  41.873 

    

2. Liquide middelen    

Triodos Bank 192.139  198.174 

ING 322  11.630 

Kas 190  299 

 192.651  210.103 

    

3. Eigen vermogen    

Stand 1 januari 129.414  86.984 

Exploitatiesaldo -11.805  42.423 

Mutatie vermogen 305  7 

Stand 31 december 117.914  129.414 

Om de continuïteit van de stichting te versterken, worden binnen het eigen vermogen 
doelgerichte reserves opgebouwd.  

In de afgelopen jaren werden de (positieve) resultaten van projecten opgenomen in het 
resultaat en werd hiervoor een (bestemmings)reserve gevormd binnen het eigen vermogen. 
Vanaf 2021 wordt voor dergelijke projectresultaten een voorziening gevormd voor zover er 
onzekerheid bestaat over de financiële afwikkeling. De binnen het vermogen gevormde 
bestemmingsreserve van €31.593 is vrijgevallen. 

De bestemmingsreserve voor onderhoudskosten van het pand is verhoogd van €2.000 naar 
€4.000. Deze reserve is gericht op grotere onderhouds- en inventariskosten. 

Voor de uit de CAO voortvloeiende saldi voor de loopbaanbudgetten is een reservering van 
€4.743 getroffen.  

De reservering voor personele verplichtingen is vrijgevallen omdat deze niet is uitgegeven en 
niet meer benodigd is. 

Samenstelling eigen vermogen    

Reservering doorloop projecten 0  31.593 

Reservering onderhoud pand 4.000  2.000 

Reservering loopbaanbudget 4.743  0 

Reservering personele verplichtingen 0  1.853 

Overig eigen vermogen 109.171  93.968 

 117.914  129.414 
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Toelichting op de balans    

 2021  2020 

    

4. Voorziening projecten 21.194  0 

    

5. Vooruit ontvangen subsidies 63.774  92.559 

    

6. Nog te betalen bedragen    

Loonheffing 15.344  13.853 

Pensioenpremie 0  303 

Vakantiegeld 0  3.959 

 15.344  18.115 

    

7. Overige kortlopende schulden 8.414  11.888 
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Toelichting op de exploitatierekening    

 2021  2020 

    

8. Subsidies 359.991  369.107 

    

9. Omzet verkopen 2.957  28.739 

    

10. Overige baten    
Bijdragen/ giften kerken, organisaties en 
particulieren 28.125  39.363 

Overige  13.340  21.702 

 41.465  61.065 

    

11. Personeelslasten    

Lonen en salarissen 205.529  180.075 

Sociale lasten 39.478  35.575 

Pensioenpremie 21.986  14.795 

Overige 9.283  9.896 

 276.276  240.341 

In 2021 waren 8 medewerkers (5 FTE) werkzaam bij de Stichting Goud van Noord. 

De bestuursleden ontvangen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte onkosten voor hun 
inspanningen voor de stichting.  

 

12. Overige lasten    

Algemene en projectkosten 93.309  126.347 

Huur- en huisvestingskosten 46.633  49.800 

 139.942  176.147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


