Stichting Marikenhuis
Verkorte jaarrekening 2021
De totaalopbrengst aan subsidies, donaties, sponsoring, publieksacties en overige
opbrengsten was in 2021 aanzienlijk hoger dan in voorgaande jaren, waardoor 2021 een
bijzonder goed financieel jaar was met een totaalopbrengst van € 77.632 tegen € 37.749
in 2020. Een aanzienlijk deel van deze inkomsten was afkomstig van een Lock-up event,
waarbij enkele ondernemers uit de regio Nijmegen zich lieten opsluiten en zich
inspanden om collega-ondernemers te stimuleren tot het doen van donaties of tot een
vorm van sponsoring. Veel van deze inkomsten zijn helaas wel slechts eenmalig.
De uitgaven waren op het niveau van voorgaande jaren met uitzondering van een
bedrag aan kosten van een jubileumviering (uitgesteld jubileum) inclusief een grote
conferentie voor vertegenwoordigers van zorg, overheid en bedrijfsleven uit de regio.
Een dergelijke viering van het 5-jarig jubileum was mogelijk door de gunstige financiële
situatie tgv de inkomsten uit de Lock-up actie. Tevens konden de reserves van het
Marikenhuis versterkt worden.
Ook kon de gehele (Corona) huurschuld (= uitstel van huurbetaling 2020) worden
afgelost.
Toelichting:
Inkomsten:
Het subsidiebedrag van € 8.287 bestond uit subsidies van de gemeente Berg & Dal, een
subsidie van Menzis en een kleine subsidie van het Oranjefonds.
Verder waren er donaties a € 9.098, inkomsten uit publieksacties inclusief Lock-up en
Huisinactie KWF a € 26.631, een bedrag aan sponsoring a € 29.169 inclusief een
“verdubbelaar” van € 10.000 door Nationaal Fonds tegen Kanker, en overige
opbrengsten – met name eigen bijdragen gasten en gebruik van ruimtes door derden – a
€ 4.447.
Uitgaven:
De uitgaven betroffen voor een zeer groot deel huisvestingskosten a € 25.235 (inclusief
huur van € 20.025), daarnaast kosten van activiteiten voor gasten a € 1.466,
kantoorkosten a € 2.181 en algemene kosten a € 1.510, totaal € 30.392 tegen € 30.304
in 2020. Daarnaast de kosten van de jubileumviering a € 11.744.
Resultaat:
Na verwerking van afschrijvingen en vrijval investeringssubsidies bedroeg het resultaat
een batig saldo van € 34.854, dat werd aangewend om de reserves te versterken,
waarbij naast een algemene reserve ook een continuiteitsreserve en een
bestedingsreserve t.b.v. het 10-jarig jubileum in 2025 werden gevormd.
Het bestuur van het Marikenhuis is onbezoldigd, evenals alle vrijwilligers.

Balans per 31-12-2021
Activa
Vaste activa
Vlottende activa
Vooruitbetaald kosten 2022
Liquide middelen

58.040
1.929
65.079

Passiva
Algemene reserve
Continuiteitsreserve
Bestedingsreserve

35.568
30.000
2.500

Investeringssubsidies
Schulden kort

56.980
0

Balanstotaal

125.048

De volledige jaarrekening is op aanvraag per mail verkrijgbaar bij de penningmeester
Marikenhuis, Han Knol; penningmeester@marikenhuis.nl.

