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Betreft: Jaarrekening 2021

Geacht bestuur,
Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot de stichting.
1

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van de stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 155.102 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 3.355, samengesteld.
2

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Stichting Space Professionals-Foundation
De jaarrekening van Stichting Space Professionals-Foundation te Leusden is door ons samengesteld op basis
van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van
baten en lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichtingen is onder andere een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants
geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht
dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze
deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bouwer & Ofﬁcier B.V., Accountants en Belastingadviseurs
Rijndijk 139, Postbus 137, 2394 ZG Hazerswoude, Telefoon (071) 34 19 000, Fax (071) 34 12 716
Internet: www.bouwer-ofﬁcier.nl / E-mail: info@bouwer-ofﬁcier.nl
Beconnummer: 181766. KvK Leiden, 28003112

ACCOUNTANTSVERSLAG 2021
Stichting Space Professionals-Foundation
gevestigd te Leusden
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. 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 Space ProfessionalsFoundation. 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 het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers
van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en
zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte
gegevens.
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ALGEMEEN

3.1

Bestuur

In 2020 werd het bestuur gevoerd door Gerard Blaauw (voorzitter), Pieter van Beekhuizen (penningmeester)
en Tanja Masson-Zwaan (secretaris).

Behoort bij accountantsrapport 2021

4

ACCOUNTANTSVERSLAG 2021
Stichting Space Professionals-Foundation
gevestigd te Leusden
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FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:
31-12-2020

31-12-2021
€

€

€

€

Beschikbaar op lange termijn:
Reserves en fondsen

147.311

143.956

Dit bedrag is als volgt aangewend:
Vorderingen
Liquide middelen

Af: kortlopende schulden
Werkkapitaal

1.750
153.352

48.749
121.454
155.102

170.203

7.791

26.247

147.311

143.956

Wij vertrouwen erop hiermee naar genoegen aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het verstrekken van
nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Bouwer & Officier B.V.
Accountants en Belastingadviseurs

J.M. Steehouwer AA
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SSPF Jaarverslag 2021
(9 juni 2022)
Dit verslag geeft een samenvatting van in 2021 uitgevoerde activiteiten.
1. Doelstelling, missie en visie
De Stichting Space Professionals Foundation (SSPF) werd opgericht op 11 oktober 2017 en
heeft als statutair doel ‘het ondersteunen van ruimtevaart studies in en buiten Nederland en
al hetgeen te doen dat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De Stichting heeft geen
winstoogmerk.’
De SSPF richt zich op het ondersteunen van kortdurende ruimtevaartstudies met als primaire
doelgroep de young professionals van de ruimtevaartsector in Nederland en als secundaire
doelgroep de vergevorderde (PhD, masters) studenten van ruimtevaart- gerelateerde
opleidingen aan Nederlandse onderwijsinstellingen. Ook kunnen Nederlandse kandidaten
mogelijk in aanmerking komen die in het buitenland in de ruimtevaartsector werken of
studeren. De SSPF staat in principe open voor beoordeling van ondersteuning van alle
belangstellenden voor ruimtevaartstudies uit beide doelgroepen, mits ze voldoen aan de
toelatingscriteria van het beoogde studieprogramma.
De SSPF heeft vanaf 2019 één afgeleide doelstelling:
● Financiering vanaf 2019 van (een deel van) de deelnamekosten van belangstellenden
uit beide doelgroepen aan een SSP of aan andere studieprogramma’s in en buiten
Nederland.
Volgens het beleidsplan 2020-2022 is de ambitie gemiddeld 10 deelnemers per jaar af te
vaardigen. Deze doelstelling is voor 2021 met succes gerealiseerd. Een groep van 12 ‘NLconnected’ deelnemers nam dankzij SSPF cofinanciering deel aan SSP21 (11) en SHSSP21 (1)
Voor het werven van deelnemers aan SSP22 is persoonlijke toenadering gezocht bij bedrijven
en onderwijsinstellingen, en berichtgeving op sociale media van SSPF en het NSO. Tevens is
een social media campagne ontwikkeld met foto’s en uitspraken van diverse alumni in een
aantrekkelijk visueel ontwerp. Ook is een boekje met ‘stories’ van SSPF alumni gemaakt dat
voor werving kan worden gebruikt. Tenslotte verscheen ook dit jaar een overzichtsartikel
door de NL SSP21 groep in het blad Ruimtevaart van de Nederlandse Vereniging voor
Ruimtevaart (NVR). Dit artikel is ook op de SSPF website te vinden.
Afgezien van de programma’s van ISU heeft SSPF, in het kader van diversifiëring, 2
deelnemers financieel gesteund voor het nieuwe Space for Business (hierna: SfB), een
executive programma van 3 Europese business schools (https://spaceforbusiness.eu/). Dit
programma omvat, verspreid over een jaar, 1 week ieder bij de business schools van St
Gallen, Lissabon en Rotterdam, en wordt afgesloten met een module bij ESTEC. Voor het
programma maart t/m september 2022 heeft SSPF twee deelnemers aangemeld.

2. Risico’s en onzekerheden
De belangrijkste risico’s en onzekerheden voor 2021 bestonden in het niet of niet tijdig
vinden van de benodigde sponsoren voor SSP22, maar ook in het voldoende kunnen
opbouwen van fondsen voor de jaren na 2021. De financiële doelstellingen voor SSP21 zijn
gerealiseerd en er zijn redelijke budgettaire voorzieningen voor 2022 en daarna, zoals verder
uiteengezet in het financieel jaarverslag.
3. Doelrealisatie
a) Gewenste resultaten: de stichting had volgens het huidige Beleidsplan als doel zich in
2021 te concentreren op de volgende resultaten (per onderdeel is aangegeven wat is
gerealiseerd):
1. Werving van fondsen
● Veiligstellen en doen realiseren toezegging overheid (betrokken ministerie(s) via
NSO) voor ‘matching’ van de sponsorbijdragen vanuit de ruimtevaartbedrijven
○ Gedurende 2021 hebben SSPF en NSO afspraken gemaakt over de financiële
ondersteuning voor de periode van het huidig beleidsplan 2020-2022 en
tevens heeft NSO de intentie uitgesproken om ook de stichting financieel te
blijven ondersteunen op hetzelfde niveau voor de periode van het volgend
beleidsplan 2023-2025.
● Verwerven van medefinanciering voor de deelname van werknemers van
ruimtevaartbedrijven
○ Voldoende sponsoring voor SSP21 is verworven.
○ Er zijn redelijke budgettaire voorzieningen beschikbaar voor komende jaren,
zie financieel verslag voor details.
2. Werving en selectie van belangstellenden
● Uitdragen van de SSPF financieringsmogelijkheden bij beide doelgroepen, zowel via
mailings (o.a. via NSO) en presentaties als verschillende communicatiemiddelen
(website, sociale media)
○ Communicatie heeft plaatsgevonden via de genoemde kanalen
● Stimuleren van SSP deelname in volgende jaren
○ Een groep van 12 NL-connected deelnemers ontving steun voor SSP21(11) en
SHSSP (1)
○ Werving voor kandidaten voor SSP22 is eind 2021 gestart.
● Beoordelen van aanvragen voor andere studieprogramma’s
○ 2 aanvragen werden ontvangen voor deelname aan SfB
● Als bestuur optreden als selectiecommissie
○ Het reglement is bijgewerkt, een aanmeldformulier kan worden ingevuld via
de website.
3. Administratie en boekhouding
● Onderhoud van financieel-administratieve systemen
○ De boekhouding is bijgehouden i.s.m. een accountant;

○ De website is continu bijgewerkt en verbeterd;
○ De bestuursaansprakelijkheidsverzekering is verlengd;
○ De ANBI-status is vermeld op de website.
○ De UBO registratie is geregeld.
● Uitvoeren van de administratie
○ De verslagen van vergaderingen zijn bijgehouden.
○ Het archief wordt bijgehouden op Google Drive.
4. Verantwoording
● Uitvoeren van activiteiten conform het opgestelde Beleidsplan
○ Het beleidsplan omvat de periode 2020-2022. De activiteiten zijn uitgevoerd
zoals in dit verslag vastgelegd.
● Opstellen jaarrekening
○ De jaarrekening wordt uiterlijk eind juni 2022 afgerond door de accountant
en op de website geplaatst.
● Laten uitvoeren van samenstellingsverklaring door de accountant
○ Deze wordt tegelijkertijd met het opstellen van de jaarrekening door de
accountant uitgevoerd.
b) Wijze van monitoren en evalueren: het Bestuur heeft regelmatige (virtuele)
bestuursvergaderingen belegd en verder contact via diverse kanalen gehad.
c) Programma’s en projecten: de focus lag in 2021 vooral op SSP21, het selecteren van
kandidaten voor het nieuwe Space for Business programma, en het voorbereiden van
werving voor SSP22.
d) Niet-bereikte resultaten: geen.
4. Financieel beleid
Op financieel gebied hebben gedurende het jaar 2021 voornamelijk financiële transacties
plaatsgevonden voor het faciliteren van NL-connected kandidaten voor SSP21.
Voor wat betreft de inkomsten werden de volgende bedragen ontvangen gedurende 2021:
-

Inkomsten deelname SSP21
Inkomsten deelname SfB
Overige inkomsten
Totaal 2021

€ 27.750
€ 5.250
€ 52.500 ( NSO bijdrage)
€ 85.500

Ten aanzien van de uitgaven gedurende 2021 zijn de volgende bedragen relevant:
-

Kosten deelname SSP21
Kosten deelname SfB
Kosten stichting
Totaal 2021

€ 47.067
€
€ 6.535
€ 53.602

Het banksaldo van de stichting bedroeg op 31 december 2021 € 153.352 en is als volgt tot
stand gekomen:
-

Banksaldo 31 Dec 2020
Inkomsten
Uitgaven
Banksaldo 31 Dec 2021

€
€
€
€

121.454
85.500
53.602
153.352

Dit positief saldo komt in zijn geheel ten goede aan de resterende doelstelling van de
stichting, te weten de financiering van (een deel van) de deelnamekosten van
belangstellenden uit beide doelgroepen (primaire en secundaire) aan een SSP, SfB of andere
studieprogramma’s in en buiten Nederland, gedurende tenminste de komende paar jaar.
Hierbij is het belangrijk te vermelden dat voor de jaren 2020-2022 aanvullende subsidie is
bevestigd door het NSO (Netherlands Space Office) en dat er in principe overeenstemming
is bereikt over een zelfde bijdrage voor de volgende beleidsplanperiode (2023-2025).
Tevens zullen zoals gebruikelijk de werkgevers van de NL-connected deelnemers en de
deelnemers aan studieprogramma’s gevraagd worden om de kosten van deelname mede te
financieren zoals staat beschreven in het beleidsplan 2020-2022 van de stichting.
Het banksaldo eind 2021 (€ 153.352) is iets hoger dan begroot (€141.387) hetgeen
voornamelijk valt te verklaren doordat de stichtingskosten en de post onvoorzien lager
uitvallen dan begroot.
Het financieel jaarverslag 2021 (balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten
over 2021) is op basis van de samenstellingsopdracht en verklaring van de accountant in dit
jaarverslag opgenomen.
5. Governance
Het Stichtingsbestuur bestond in 2021 uit de volgende personen:
-

Gerard Blaauw, Voorzitter
Pieter van Beekhuizen, Penningmeester
Tanja Masson-Zwaan, Secretaris

Het Bestuur fungeert tevens als selectiecommissie.
De bestuurders ontvangen voor de door hen voor de SSPF verrichte werkzaamheden geen
beloning. Kosten die de bestuurders in de uitoefening van hun functie maken kunnen door
de SSPF worden vergoed. De SSPF heeft geen werknemers.
De statuten vereisen dat een aftreedrooster wordt opgesteld. Bestuurders kunnen maximaal
drie jaar in functie zijn en kunnen direct herbenoemd worden. De voorzitter is in september
2021 herkozen.

Het aftreedschema is als volgt:
Uiterlijk 11 okt. 20xx
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Etc.

Voorzitter

Penningmeester
X

Secretaris
X

X
X
X
X
X
X

6. Communicatie met belanghebbenden
De belanghebbenden die voor de Stichting van belang zijn bestaan uit potentiële deelnemers
voor SSP22 en andere ruimtevaart studies, alsmede de bedrijven en instellingen die hun
werknemers of studenten kunnen afvaardigen naar dergelijke programma’s.
Om deelnemers te bereiken wordt de website steeds bijgewerkt en is een social media
campagne ontwikkeld met foto’s en uitspraken van diverse alumni. Tevens worden berichten
gestuurd aan bedrijven en onderwijsinstellingen, met wie persoonlijk contact onderhouden
wordt door alle bestuursleden.
7. Verwachte gang van zaken en begroting
Het stichtingsbestuur heeft in het beleidsplan 2020-2022 een meerjarenbegroting
opgenomen.
Belangrijk onderdeel in de begroting is de financiële ondersteuning van het NSO om een
subsidie van K€ 105 voor de periode van het huidige beleidsplan toe te kennen aan de
stichting.
Eind 2020 is een overeenkomst gesloten met ISU over staffelkortingen per beleidsperiode.
De staffelkorting zal worden toegepast op basis van het aantal deelnemers in de periode
2020-2022 en op basis hiervan kan worden verwacht dat SSPF een 6% korting zal verkrijgen
op de deelnemerskosten voor de periode 2023-2025 . Hierbij geldt dat de korting zal worden
verleend over het resterend bedrag na aftrek van de ESA scholarships,
De stichting gaat in het Beleidsplan uit van gemiddeld 10 deelnemers aan het SSP programma
per jaar oftewel K€ 185 per jaar. Rekening houdend met de verwachte bijdrage van ESA (K€
90), werkgevers/persoonlijke bijdrage van deelnemers (K€ 35), gaat de stichting ervan uit dat
een jaarlijks bedrag van K€ 35 ten laste zal gaan van de financiële reserves van de stichting.
Ten aanzien van het nieuwe programma Space for Business zal de stichting een beslissing
nemen over het mogelijk blijven deelnemen aan het programma op basis van de
terugkoppeling van de eerste twee door SSPF aangeleverde deelnemers.

De stichting heeft ook eigen operationele kosten zoals accountantskosten, verzekeringen,
website, reiskosten, bijeenkomsten e.d., voor een bedrag van K€ 10 per jaar.
Op basis van deze aannames zullen de financiële reserves van SSPF afnemen. Gezien het
banksaldo ultimo 2021 van K€ 153 is dit nog steeds haalbaar.
Mochten zich wel grote veranderingen voordoen zal het bestuur genoodzaakt zijn om de
uitgangspunten aan te passen. Gedurende 2022 zal het bestuur het nieuwe beleidsplan
2023-2025 voorbereiden en de financiële paragraaf toetsen aan mogelijk nieuw ontstane
situaties.

De begroting voor 2022 is als volgt opgesteld:
Actuele
Bank status
31/12/2021

Posten

SHSSP22
SSP22
SfB 2022
Stichtingskosten
Onvoorzien
NSO bijdrage 2022
€ 153.352

Uitgaven

€ 95.000
€ 30.450
€ 10.000
€ 5.000
€ 140.450

Inkomsten

Verwachte
Bank status
31/12/2022

€ 44.750
€ 10.500

€ 52.500
€ 107.750

€ 120.652

JAARREKENING 2021
Stichting Space Professionals-Foundation
gevestigd te Leusden
1
BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)
31 december 2021

31 december 2020

€

€

€

€

ACTIVA
Vlottende activa
Vorderingen

(1)

Overige vorderingen en overlopende
activa
Liquide middelen

(2)

1.750

48.749

153.352

121.454

155.102

170.203

Behoort bij accountantsrapport 2021 (Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 21 juni 2022)
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31 december 2021

31 december 2020

€

€

€

€

PASSIVA
Reserves en fondsen

(3)

Bestemmingsreserve
Kortlopende schulden

147.311

143.956

7.791

26.247

155.102

170.203

(4)

Overige schulden en overlopende passiva

Behoort bij accountantsrapport 2021 (Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 21 juni 2022)
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JAARREKENING 2021
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2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

2020

2021

€

Inkomsten deelname bijdragen
participanten

(5)

€

€

€

103.183

1.600

Kosten
Kosten besteed aan doelstellingen
Verkoop- en reclamekosten
Kosten beheer en administratie

(6)
(7)
(8)

95.834
1.285
2.554

5.438
2.147

99.673

7.585

3.510

-5.985

-155

-167

Resultaat
Belastingen

3.355
-

-6.152
-

Resultaat

3.355

-6.152

Bedrijfsresultaat

Rentelasten en soortgelijke kosten

(9)

Behoort bij accountantsrapport 2021 (Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 21 juni 2022)
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3

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Space Professionals-Foundation, statutair gevestigd te Leusden betreffen het
ondersteunen van ruimtevaart studies in en buiten Nederland, in de ruimste zin des woord. Onderdeel hiervan
waren de financiering van het Space Studies Program (SSP) in 2018 en financiering van (een deel van) de
deelnamekosten van belangstellenden aan een SSP. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister
Stichting Space Professionals-Foundation is feitelijk en statutair gevestigd op Veensekom 50 te Leusden en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 69808813.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het
bestuur van Stichting Space Professionals-Foundation zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat
het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.
Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van
deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de
betreffende jaarrekeningposten.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld conform Rjk C1 (Kleine organisaties-zonder-winststreven) en Rjk C2
(Fondsenwervende instellingen).
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de
activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen
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
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.

Behoort bij accountantsrapport 2021 (Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 21 juni 2022)
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JAARREKENING 2021
Stichting Space Professionals-Foundation
gevestigd te Leusden

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden
afgelost.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Opbrengstverantwoording
Baten
De baten betreffen de in het verslagjaar ontvangen subsidies en sponsorbedragen, alsmede de in rekening
gebrachte deelnemersbijdrage en evenementen.

Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van
de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Belastingen
De stiching is niet onderworpen aan Vennootschapsbelasting in verband met het ontbreken van winststreven.

Behoort bij accountantsrapport 2021 (Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 21 juni 2022)
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JAARREKENING 2021
Stichting Space Professionals-Foundation
gevestigd te Leusden
4

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA
1. Vorderingen
31-12-2021

31-12-2020

€

€

Overige vorderingen en overlopende activa
Overlopende activa

1.750

48.749

1.750
-

48.250
499

1.750

48.749

153.352

121.454

Overlopende activa
Vooruitbetaalde tuition fees SSP 2021
Nog te ontvangen bijdragen SSP 2021
Vooruitbetaalde kosten

2. Liquide middelen
ABN AMRO Bank, bestuurrekening

Behoort bij accountantsrapport 2021 (Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 21 juni 2022)
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JAARREKENING 2021
Stichting Space Professionals-Foundation
gevestigd te Leusden

PASSIVA
3. Reserves en fondsen
2021

2020

€

€

Stand per 1 januari
Toevoeging aan de bestemmingsreserve uit het resultaat
boekjaar

143.956

150.107

3.355

-6.151

Stand per 31 december

147.311

143.956

Bestemmingsreserve

De bestemmingsreseve is bestemd ter dekking van de kosten van in 2021 te financieren deelnamekosten aan
een SSP, SfB of andere studieprogramma's.
4. Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva
31-12-2021

31-12-2020

€

€

Overlopende passiva
Accountantskosten
Vooruitontvangen bijdragen SSP 2022/2021
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
2021

2020

€

€

5. Inkomsten deelname bijdragen participanten
Inkomsten deelname bijdragen participanten

103.183

1.600

3.703
91.750
381

2.422
2.635
381

95.834

5.438

1.285

-

2.554
-

1.888
259

2.554

2.147

-155

-167

Overige bedrijfskosten
6. Kosten besteed aan doelstellingen
PR kosten
Deelname NL studenten
Assuranties

7. Verkoop- en reclamekosten
Reclame- en representatiekosten 73,5%

8. Kosten beheer en administratie
Accountantskosten
Advieskosten

Financiële baten en lasten
9. Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente en kosten van bankrekeningen
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6

OVERIGE TOELICHTING

Bestemming van het saldo van baten en lasten
Het bestuur stelt voor om het saldo van de baten en lasten over 2021 te bestemmen als dotatie aan de
bestemmingsresverve SSP.
2021

€
Resultaat

3.355

Toevoeging overige reserves

3.355

Vooruitlopend op de vaststelling in de bestuursvergadering is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.
Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2021 geen werknemers werkzaam.

Ondertekening van de jaarrekening

Leusden, 21 juni 2022

G.J. Blaauw, voorzitter

T.L. Zwaan, secretaris

P.W. van Beekhuizen, penningmeester
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7

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021 / BEGROTING 2021
Begroting
2021

Realisatie
2021

Verschil
2021

Realisatie
2020

Subsidie overheid
Sponsoring

0
82.000

0
103.183

0
-21.183

0
1.600

Baten uit fondsenwerving

82.000

103.183

-21.183

1.600

Exploitatiekosten
Evenementen
Reiskosten Stichting
PR kosten
Transportkosten
Participatie TU-kosten
Fotograaf
Representatiekosten
Deelname NL studenten
Assuranties / algemene beheerskosten

0
0
0
0
0
0
0
47.067
15.000

0
0
3.703
0
0
0
1.285
91.750
2.935

0
0
-3.703
0
0
0
-1.285
-44.683
12.065

0
0
2.422
0
0
0
0
2.635
2.528

62.067

99.673

-37.606

7.585

Bedrijfsresultaat
Financiele baten en lasten

19.933
0

3.510
-155

16.423
155

-5.985
-167

Netto resultaat

19.933

3.355

16.578

-6.152
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