
	

Concepttekst jaarverslag 2021 Stichting Planet-C 

Oprichting 

In december 2020 was het zover. Nadat de ideeën van initiatiefnemer Hans van Vliet 
in de gesprekken met de beoogde bestuursleden voldoende uitgekristalliseerd 
waren, werden nog voor het eind van het jaar de akte en de statuten bij de notaris 
opgesteld. Hiermee was de oprichting van de Stichting Planet-C een feit.  

Het oprichtingsbestuur bestaat uit: 
• Hans van Vliet (initiatiefnemer en voorzitter),  
• Gerard Beunk (secretaris)  
• Martijn Schoonhoven (penningmeester) 

Direct na de oprichting ging het kersverse bestuur met volle enthousiasme aan de 
slag: de aanvraag voor een ANBI status naar de Belastingdienst ging de deur uit en 
de eerste teksten voor de website vloeiden uit de pen. Een extern 
communicatiebureau ondersteunde het verder professionaliseren van de teksten en 
het vormgeven en inrichten van de website. Ook werd er een logo ontwikkeld.  

De aanvraag voor een ANBI-status werd in eerste instantie afgewezen. De stichting 
had naast het ondersteunen van projecten op het gebied van kind, natuur en milieu 
ook het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemen in haar 
doelstellingen opgenomen. Dit werd door de Belastingdienst helaas niet als passend 
bevonden. Op 31 augustus 2021 vond een statutenwijziging plaats waarmee de 
doelstelling is aangepast en de stichting alsnog de ANBI-status verleend werd.  

Doelstellingen 

Na de aanpassingen zijn de doelstellingen als volgt in de statuten verwerkt: 
a. de ondersteuning van kinderen met een achterstand tot de 

maatschappij, of in ontwikkelingsgebieden, in het bijzonder op het 
gebied van gezondheidszorg, onderwijs of ontwikkeling in brede zin en 
het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk 
kan zijn; 

 b. het ondersteunen van projecten op het gebied van: 
1. bevorderen kinderwelzijn, zoals het tegengaan van achterstand 

van kinderen in de maatschappij: 
- financieel, door middel van ondersteuning; 
-  leren, onder andere via ondersteuning van 

onderwijsinstellingen. 
  2. natuur en milieu, zoals: 
   - het tegengaan of beperken van klimaatverandering; 
   - natuurbehoud in zijn algemeen; 
   - natuureducatie en bewustwording;   

- onderzoek ter bevordering van duurzaamheid op het 
gebied van natuur en milieu 



	

Beleidsontwikkelingen en activiteiten 

Ondertussen heeft het bestuur niet stil gezeten.  
Met ondersteuning van professionals werd een systematiek voor projectbeoordeling 
ontwikkeld. Hierin staan de belangrijkste criteria voor het toekennen van een 
bijdrage. Transparantie hierin is een essentieel uitgangspunt. De totstandkoming 
heeft relatief veel tijd en aandacht gekost omdat hierin de visie van Planet-C op een 
heldere en eenduidige wijze moet worden weergegeven. Dit was een belangrijk 
(leer)proces voor het bestuur: het vertalen van de doelstellingen die op hoofdlijnen 
zijn geformuleerd naar een eenvoudige set beoordelingscriteria is geen sinecure en 
vraagt veel kennis en inzicht op dit gebied.  
Een kort beleidsplan waarin de belangrijkste activiteiten en werkgebieden staan was 
een logisch gevolg hierop, en met als uitvloeisel het aanvraagformulier voor 
financiële bijdrage.  
Besloten is om de fiscale en administratieve zaken door een extern bureau te laten 
verzorgen.  
Om de “footprint” zo klein mogelijk te houden maakt de stichting veelal gebruik van 
lokale organisaties, wat bovendien de interactie en sociale cohesie in de buurt 
bevordert. 
Het bestuur is afgezien van het zomerreces maandelijks bij elkaar gekomen. 

Projecten 

Belofte van Voorschoten 

De eerste en voor het bestuur een belangrijke testcase was de aanvraag voor “ De 
belofte van Voorschoten”. De Belofte streeft ernaar de energietransitie van de 
huishoudens en bedrijfspanden in Voorschoten te verwezenlijken. 

De gemeente Voorschoten werkt hierin samen met Alignment House die het 
programma begeleidt. Een van de speerpunten van de belofte is het activeren van de 
jeugd om bewustwording te verder te ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid 
en de energietransitie. De jeugd kan daarmee hun omgeving beïnvloeden, maar ook 
zelf beter onderlegd raken om te weten wat de energietransitie precies inhoudt. 
Het project dat Planet-C ondersteunt is gericht op het ontwikkelen van onder andere 
lesmateriaal en programma’s die scholieren ondersteunen in de bewustwording van 
de energietransitie. Omdat hierbij zowel jeugd als klimaat een rol spelen in dit 
project, past het zeer goed binnen de doelstellingen van Planet-C. Bovendien is het 
feit dat de gemeente betrokken is, belangrijk voor de overweging om het project te 
steunen. Planet-C heeft hierdoor ook een betere waarborg voor de juistheid van de 
aanwending van de middelen.  

In nauw samenspel met de aanvrager Alignment House/Gemeente heeft de stichting 
nadere afspraken over terugkoppeling, voortgang en verantwoording gemaakt. Op 
basis hiervan is een bijdrage voor het eerste projectonderdeel waarin scholieren een 



	

belangrijke rol  vervullen toegewezen. Aan het project De Belofte van Voorschoten is 
een bedrag van EUR 10.000 toegekend. Deze toekenning zal in het begin van 2022 
worden overgemaakt. 

Het inzicht in het toekennen van financiële bijdrage werd hiermee aangescherpt. 
Kortom het eerste jaar stond dan ook duidelijk in het teken van een leerproces voor 
het bestuur. 

Overige projecten 

In 2021 zijn naast de “Belofte van Voorschoten” ook heeft de stichting ook een 
financiële bijdrage geleverd aan de volgende projecten: 

Amref Flying Doctors  

Aan Amref Flying Doctors is via Africa Classic een bedrag van EUR 2.500 
toegekend. Het bedrag is een donatie aan het team Fietsen voor Dochters, een 
lokaal Voorschotens initiatief om gericht geld in te zamelen voor het werk van Amref 
Health Africa in Malawi. De donatie verloopt via Stichting The Event foundation, 
eveneens een ANBI-stichting die sportieve fundraising evenementen organiseert 
(zoals KWF dat doet met o.a. de Alpe d’HuZes). Het werk van Amref richt zich vooral 
op het leveren van basisgezondheidszorg en sanitatie voor kwetsbare groepen, in 
het bijzonder voor jonge vrouwen en kinderen. Amref maakt zich bijzonder sterk voor 
de veiligheid van meisjes en jonge vrouwen op het gebied van seksuele voorlichting, 
het op school houden van meisjes en tegengaan van besnijdenis. 

Overige donaties 

Kleinere bedragen zijn betaald aan verschillende ANBI-stichtingen die kinderwelzijn 
of natuur- en milieubehoud tot doel hebben: 

- Stichting HoPe 
- Greenpeace  
- Stichting Het Zuid-Hollands Landschap 
- Stichting Het Vergeten Kind 
- Stichting van het kind  
- Juconi 
- Stichting Warchild 
- Epilepsiefonds 
- Save the Children 
- Vluchtelingenwerk Nederland 
- Miva 

In totaal is er voor EUR (zie jaarverslag) aan projecten een overige donaties 
uitgegeven 



	

Financieel 

Vermogen en inkomsten 
In het begin van het jaar is een bedrag van EUR 10.000 ontvangen. 
In de loop van 2021 is een bedrag van EUR 100.000 naar de stichting overgemaakt. 
Rond het jaareinde is een extra bedrag ontvangen van EUR 35.000. 

Vermogen 
Voor EUR 100.000 is een beleggingsportefeuille aangeschaft die als basis dient voor 
het genereren van rendement op vermogen dat uitgekeerd dient te worden aan de 
doelstellingen van Planet-C. 
De beleggingen zijn bij Rabobank ondergebracht in een duurzame portefeuille 
waarmee ook de investeringen zo min mogelijk schade toebrengen aan mens en 
milieu of idealiter zelfs een positieve bijdrage leveren aan planeet en samenleving. 

De waarde van de beleggingsportefeuille bedraagt op jaareinde EUR 106.000 
Het banksaldo bedraagt op jaar einde afgerond EUR 40.000 

Kosten 
Gedurende het jaar zijn er kosten gemaakt voor (zie jaarverslag) de opzet van de 
stichting om deze een duurzame en werkbare structuur te geven. 
Communicatie  

• Tekst en doelstellingen  
• Website, webhosting en e-mail  

Structuur  
• notaris (oprichting) 
• Kosten bank 
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ACCOUNTANTSRAPPORT



Aan het bestuur van
Stichting Planet "C"  
Annie M.G. Schmidtlaan 414  
2251ZE Voorschoten

Kenmerk Behandeld door Datum

2269.2021 MVE 14 juni 2022

Geachte heren,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot uw stichting.

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 149.544 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 148.939,
samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting Planet "C" te Voorschoten is door ons samengesteld op basis van de van u
gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten
lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting 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.

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 Planet "C". 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.



3                ALGEMEEN

3.1                Bedrijfsgegevens

Stichting Planet "C" staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81161263.

3.2                Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door de heer J.F.M.J. van Vliet, de heer G. Beunk en de heer M.S.
Schoonhoven.

Stichting Planet "C", Voorschoten

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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4                RESULTAAT

Realisatie
2021

€

Begroting
2021

€

Verschil
realisatie-
begroting

2021

€

Baten

Ontvangen bijdragen 145.044 145.000 44

Som van de geworven baten 145.044 145.000 44

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Doelstelling 4.056 4.000 56

Kosten van beheer en administratie 1.737 1.680 57

Financiële baten en lasten -9.688 -1.500 -8.188

Saldo 148.939 140.820 8.119

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Admaa Accountants

 
M.O. Verhulst  
Accountant-Administratieconsulent              

Stichting Planet "C", Voorschoten
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JAARREKENING

Balans per 31 december 2021
Staat van baten en lasten over 2021
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2021
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na winstbestemming)

31 december 2021

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen  (1)

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen 224

Effecten  (2) 107.982

Liquide middelen  (3) 41.338

 149.544

 149.544

Stichting Planet "C", Voorschoten

_____________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven

_____________________________________________________________________________
 

_____________________________________________________________________________
 



31 december 2021

€ €

PASSIVA

Reserves en fondsen  (4)

Bestemmingsreserve 148.939

Kortlopende schulden  (5)

Overige schulden en overlopende passiva 605

 149.544

Stichting Planet "C", Voorschoten

_____________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven

_____________________________________________________________________________
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie
2021

€

Begroting
2021

€

Baten

Ontvangen bijdragen  (6) 145.044 145.000

Som van de geworven baten 145.044 145.000

Lasten

Besteed aan de doelstellingen

Doelstelling  (7) 4.056 4.000

Kosten van beheer en administratie

Overige bedrijfslasten  (8) 1.737 1.680

Saldo voor financiële baten en lasten 139.251 139.320
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten  (9) 1.494 1.500
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en
van effecten  (10) 8.194 -

9.688 1.500

Saldo 148.939 140.820

Resultaatbestemming

Bestemmingsreserve 148.939 -

148.939 -

Stichting Planet "C", Voorschoten

_____________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Planet "C" is feitelijk en statutair gevestigd op Annie M.G. Schmidtlaan 414  te Voorschoten en is
ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 81161263.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn.

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.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Financiële vaste activa

Effecten

De ter beurze genoteerde effecten worden gewaardeerd tegen de reële waarde. De gerealiseerde en niet-
gerealiseerde waardeveranderingen van de ter beurze genoteerde effecten worden in de staat van baten en
lasten verantwoord.

De niet ter beurze genoteerde effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs danwel lagere
marktwaarde waarbij is uitgegaan van de individuele effecten.

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.

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.

Stichting Planet "C", Voorschoten

_____________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven

_____________________________________________________________________________
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten.
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze
betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening
wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden
ontvangen, dan wel betaald.

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op de) staat
van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze baten in het
verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende
bestemmingsreserve(s) respectievelijk Bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan bestemmingsreserve
respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.
Binnen de baten van particulieren is het gehele bedrag opgehaald door donaties en giften.

Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel daaruit
wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten
wordt bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een
bijzondere bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van
de verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen.

Ontvangen bijdragen

Onder baten van bedrijven worden verantwoord de ten gunste van het boekjaar ontvangen sponsor inkomsten
alsmede donaties door bedrijven.

Lasten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de
doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan
dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

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.

Stichting Planet "C", Voorschoten

_____________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven

_____________________________________________________________________________
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Dividenden

Te ontvangen dividenden van niet op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen en effecten, worden
verantwoord zodra Stichting Planet "C" het recht hierop heeft verkregen.

Belastingen

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekeninghoudend met fiscaal
vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare lasten.

Stichting Planet "C", Voorschoten

_____________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

31-12-2021 

€

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Dividendbelasting 224

2. Effecten

Effecten Rabobank 107.982

3. Liquide middelen

Rabobank 41.338

Stichting Planet "C", Voorschoten

_____________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven

_____________________________________________________________________________
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PASSIVA

31-12-2021 

€

4. Reserves en fondsen

Bestemmingsreserve 148.939

148.939

2021

€

Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari -
Resultaatbestemming boekjaar 148.939

Stand per 31 december 148.939

5. Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva

31-12-2021 

€

Overlopende passiva

Accountantskosten 605

Stichting Planet "C", Voorschoten

_____________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

Realisatie
2021

€

Begroting
2021

€

Verschil
2021

€
6. Ontvangen bijdragen

Ontvangen bijdragen bedrijven en particulieren 145.044 145.000 44

Besteed aan de doelstellingen

7. Doelstelling

Diverse giften 4.056 4.000 56

Het betreft hier giften aan diverse ANBI instellingen.

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2021 geen werknemers werkzaam.

8. Overige bedrijfslasten

Kantoorlasten 181 200 -19
Verkooplasten 605 750 -145
Algemene lasten 951 730 221

1.737 1.680 57

Kantoorlasten

Automatiseringslasten 181 200 -19

Verkooplasten

Communicatielasten 605 750 -145

Algemene lasten

Accountantslasten 605 605 -
Advieslasten 145 - 145
Bankkosten 122 125 -3
Overige algemene lasten 79 - 79

951 730 221

Financiële baten en lasten

9. Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van
effecten

Dividend uit effecten 1.494 1.500 -6

Stichting Planet "C", Voorschoten

_____________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven
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Realisatie
2021

€

Begroting
2021

€

Verschil
2021

€
10. Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa
behoren en van effecten

Koersresultaten effecten 8.194 - 8.194

Stichting Planet "C", Voorschoten

_____________________________________________________________________________
Samenstellingsverklaring afgegeven

_____________________________________________________________________________
- 14 -

_____________________________________________________________________________




