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1. Algemene gegevens
Gegevens stichting
De stichting Kyara Shines Foundation is opgericht op 16 augustus 2019 en is gevestigd in de gemeente
Apeldoorn. De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 75811553.
Boekjaar
Het boekjaar loopt van 01 januari 2021 tot en met 31 december 2021. De jaarrekening is opgesteld in
euro’s.
Bestuur
Het bestuur aan het eind van boekjaar 2021 bestond uit de volgende personen:





Jessica ten Vaanholt, voorzitter
Colin Bartel, penningmeester
Rianne Zinken, secretaris
Marco ten Vaanholt, algemeen bestuurslid

Annemarie Tiggelman, algemeen bestuurslid, is per 12-02-2021 uitgetreden als bestuurder.
ANBI
De stichting wordt door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Bestuursvergaderingen
Het bestuur heeft 5 maal vergaderd in 2021. Daarnaast vonden er regelmatig overleggen met een
aantal leden van het bestuur plaats.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die in de jaarrekening vermeldt dienen te worden.
Opstellen jaarrekening
Deze jaarrekening is op 15-05-2022 opgesteld namens het bestuur van de stichting Kyara Shines
Foundation.
Vaststelling jaarrekening
In de bestuursvergadering van 03-06-2022 heeft het bestuur van de stichting Kyara Shines Foundation
de jaarrekening 2021 vastgesteld.
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2. Jaarrekening 2021 - Balans
Balans per 31 december 2021 (na exploitatiebestemming)
31-12-2021
€

€

31-12-2020
€

€

ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Vooruitbetaalde bedragen (1)
Nog te ontvangen bijdragen

€91.46
€0.00

€0.00
€3,087.15
€91.46

Liquide middelen
Bank (2)

€14,421.05

Totaal ACTIVA

€3,087.15
€2,723.05

€14,421.05

€2,723.05

€14,512.51

€5,810.20

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Algemene reserves
Exploitatiesaldo boekjaar
Overige reserves (3)

€8,946.01
€4,332.55

€4,332.55
€0.00
€13,278.56

€4,332.55

VREEMD VERMOGEN
Kortlopende schulden en overlopende passiva
Nog te betalen posten (4)
€213.95
Vooruitbetaalde bedragen (4)
€1,020.00

Totaal PASSIVA

€457.65
€1,020.00
€1,233.95

€1.477.65

€14,512.51

€5,810.20

Apeldoorn, 03 juni 2022
Het bestuur:
(digitaal ondertekend)

(digitaal ondertekend)

(digitaal ondertekend)

(digitaal ondertekend)

__________________________
Jessica te Vaanholt

__________________________
Colin Bartel

__________________________
Rianne Zinken

__________________________
Marco ten Vaanholt
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3. Jaarrekening 2021 - Exploitatierekening
Exploitatierekening 2021 (staat van de baten en lasten)
2021
€

€

2020
€

€

BATEN
Subsidies (5)
Donaties – Bedrijven (6)
Donaties – Particulier (6)
Vrijval Nog-te-betalen-posten

€0.00
€4,000.00
€8,774.11
€0.25

Totaal BATEN

€1,441.50
€4,611.00
€614.14
€0.00

€12,774.36

€6,666.64

LASTEN
Activiteiten (7):
7.1 Vlinderpad
7.2 Licht op Herinnering
7.3 Lenteactie
7.4 Kunstroute Ugchelen
7.5 Peduli Anak
7.6 Herinneringsbos
7.7 Bankje Heidehof
Promotie & representatie
Oprichting stichting
Website & ICT
Bankkosten

€34.40
€0.00
€1,960.13
€422.00
€204.00
€ 50.00
€759.97
€87.00
€0.00
€196.98
€113.87

€1,455.96
€225.90
€0.00
€0.00
€0.00
€0.00
€0.00
€125.46
€447.15
€0.00
€79.62

Totaal LASTEN

€3,828.34

€2,334.09

EXPLOITATIESALDO (3)

€8,946.01

€4,332.55

Toevoeging aan Overige reserves (3)
Bestemmingsreserve Herinneringsbos

€ 6,646.01
€ 2,300.00

€ 4,332.55
€0.00

Totaal

€ 8,946.01

€ 4,332.55

Bestemming Exploitatiesaldo boekjaar:
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4. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Voor zover bij de afzonderlijke posten
niets anders is vermeld, zijn de activa en passiva tegen nominale waarde gewaardeerd. Baten en lasten
worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, eventueel onder aftrek van een
voorziening van oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan per balansdatum ter vrije
beschikking van de stichting.
Algemene reserves
De Algemene reserves worden gevormd door resultaten uit het verleden.
Kortlopende schulden en overlopende passiva
De kortlopende schulden en overlopende passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Grondslagen voor de bepaling van het exploitatiesaldo
Het exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten van het boekjaar met
inachtneming van de hieronder vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten worden verantwoord in het jaar waarop de toezegging betrekking heeft. Lasten worden
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
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5. Toelichtingen op de Jaarrekening
Toelichtingen op specifieke posten uit de jaarrekening
Vooruitbetaalde bedragen (1)
De Vooruitbetaalde bedragen bestaan uit laten voor hosting van de stichting website betaald in 2021
die betrekking hebben op het jaar 2022.
Liquide middelen (2)
De bankrekeningsaldo is per balansdatum in overeenstemming met de afschriften van de bank.
Overige reserves (3)
De Overige reserves worden gevormd uit exploitatiesaldi uit voorbijgaande boekjaren.
Kortlopende schulden en overlopende passiva (4)
De nog te betalen posten bestaan uit declaraties voor gemaakte kosten die betrekking hebben op het
jaar 2021. De vooruitbetaalde bedragen vertegenwoordigen het deel van de gemeente Apeldoorn
subsidie ontvangen in 2020 die betrekking hebben op het jaar 2022.
Baten – Subsidies (5)
De baten uit subsidies vertegenwoordigen het deel van de gemeente Apeldoorn subsidie ontvangen in
2020 die betrekking hebben op het jaar 2020.
Baten - Donaties (6)
De baten uit donaties bestaan uit bijdragen van bedrijven en particulieren die betrekking hebben op
het boekjaar.
Projectlasten (7)
De Projectlasten zijn kosten die betrekking hebben op de verschillende projectactiviteiten uitgevoegd
door de stichting:
7.1 Vlinderpad (activiteit in 2021)
Tijdens het jaarlijkse ouderweekend van de vereniging Ouders Overleden Kind (OOK) heeft de
stichting een workshop rondom het Vlinderpad verzorgd. De vaders en moeders liepen het Vlinderpad
en middels de vragenkaartjes ontstonden er troostrijke gesprekken waarbij men herkenning bij elkaar
vond en in herinnering dichtbij de kinderen kon zijn.
7.2 Licht op Herinnering
Tijdens de virtuele bijeenkomst van Licht op Herinnering heeft de stichting het Vlinderpad kunnen
laten zien aan een groot publiek. Door de mooie opnames van RTV Apeldoorn én door gebruik te
mogen maken van de prachtige locatie Kapel Caeserea hebben we het Vlinderpad in volle glorie
kunnen laten beleven.
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7.3 Lenteactie
In samenwerking met leerlingen van de Zone College Twello heeft de stichting meer dan 200 bewoners
van de Zorggroep Apeldoorn in het zonnetje gezet. Zij hebben de 'lente-in-een-box' gebracht; een mooi
pakket met verse bloemen, decoratie materiaal en een stappenplan voor het maken van een eigen
bloemstukje.
7.4 Kunstroute Ugchelen
In samenwerking met leerlingen van het Christelijk Lyceum Apeldoorn heeft de stichting Happy Stones
voor bezoekers beschilderd tijdens de Kunstroute Ugchelen.
7.5 Peduli Anak
In samenwerking met de Peduli Anak Foundation sponsort de stichting onderwijs voor kansarme
kinderen.
7.6 Herinneringsbos
Onderzoek naar de haalbaarheid van een herinneringsbos in samenwerking met de gemeente
Apeldoorn.
7.7 Bankje Heidehof
In samenwerking met de gemeente Apeldoorn heeft de stichting een herinneringsbankje geschonken
aan bezoekers van begraafplaats Heidehof.

7

