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JAARREKENING – Balans per 31 december 2021 

                                   (na bestemming exploitatiesaldo) 
___________________________________________________________________________ 
 
              31-12’21      31-12’20 
___________________________________________________________________________ 
ACTIEF               €                             € 
 
VASTE ACTIVA 
Materiële vaste activa 
inventarissen 12.400 16.000 
 
Financiële vaste activa 
effecten 105.063 103.666 
  
VLOTTENDE ACTIVA 
 
Vorderingen 
overige vorderingen 16.052 5.300 
overlopende activa         3.363        2.382 
 19.415 7.682 
 
Liquide middelen 142.464 55.852 
 
 
Totaal 279.342 183.200 
___________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
              31-12’21                31-12’20 
___________________________________________________________________________ 
PASSIEF €       €
         
EIGEN VERMOGEN 
 
Vrij besteedbaar vermogen 
continuïteitsreserve 100.000 100.000 
overig vrij besteedbaar vermogen        130.462        49.124 
Totaal eigen vermogen 230.462 149.124 
 
KORTLOPENDE SCHULDEN 
overige schulden 14.030 914 
overlopende passiva       34.850       33.162 
  48.880 34.076 
 
 
Totaal 279.342 183.200 
___________________________________________________________________________ 
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JAARREKENING – Staat van baten en lasten over 2021 
___________________________________________________________________________ 
                               resultaat        begroting         resultaat 
                                               2021                2021                2020 
___________________________________________________________________________ 
  €                     € € 
BATEN 
 
Baten uit eigen fondsenwerving 
donaties, giften en schenkingen 95.700 90.000 89.244 
nalatenschappen      102.787              -              - 
 198.487  90.000 89.244 
 
Bijdragen van derden -  - - 
    
Resultaat beleggingen 1.887 2.000 13.581 
  
Rentebaten - - 22 
 ________ _______ ________ 
SOM DER BATEN 200.374  92.000 102.847 
 
LASTEN 
Besteed aan de doelstelling 
communicatie en voorlichting 38.115 29.000 33.051 
voor de doelstelling gemaakte uitvoeringskosten     37.232     28.900       37.074 
 75.347  57.900 70.125 
Kosten werving  
kosten eigen fondsenwerving                29.611       23.200 20.160 
 
Beheer en administratie 14.004  10.600 14.783 
 
Kosten van beleggingen 74          300 405        
 _______ _______ ________ 
SOM DER LASTEN 119.036  92.000 105.473 
 
 _______ ________ _______ 
SALDO VAN BATEN EN LASTEN 81.338 - -2.626 
 
 
Het saldo is toegevoegd, respectievelijk onttrokken  
   aan het overig vrij besteedbaar vermogen 81.338                -2.626 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
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JAARREKENING – Grondslagen van de financiële verslaggeving 
___________________________________________________________________________ 
1. Algemeen 
De stichting heeft ten doel: 
a. het bevorderen van kennis en het verstrekken van informatie omtrent natuurgeneeskunde en 

tevens het geven van voorlichting over de mogelijkheden en het nut van complementaire en 
integrale geneeswijzen; 

b. het ondernemen van activiteiten die er toe kunnen leiden dat Complementary Alternative 
Medicine, hierna ook te noemen: CAM-zog, door de Nederlandse overheid wordt erkend; 

c. het ondernemen van activiteiten om er toe te komen dat zorgverzekeraars de behandelingen 
van CAM-zorg aan patiënten vergoeden; 

d. het ondernemen van activiteiten die leiden tot een kwaliteitskeurmerk voor: 
- Complementary Alternative Medicine beroepsbeoefenaren; 
- hun beroepsorganisaties; en 
- de Complementary Alternative Medicine opleidingen. 

e. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verzorgen van brochures, 
respectievelijk doen verzorgen van publicaties, periodieken en brochures. 
            
2. Waarderingsgrondslagen voor de balans 
___________________________________________________________________________ 
De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende 
Instellingen (aangepaste versie 2011) De algemene grondslag voor de waardering van de activa en 
passiva, eveneens voor de staat van baten en lasten is de verkrijgingsprijs of de actuele waarde. Indien 
geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.    
 
Vaste activa 
a.  Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met 
afschrijvingen. De afschrijvingen, die van het moment van ingebruikneming af plaatsvinden, worden 
berekend naar vaste percentages van de verkrijgingsprijs en zijn gebaseerd op de geschatte 
economische levensduur. De percentages variëren van 10 tot 20%. 
 
Financiële vaste activa  
b.  Effecten 
Hieronder zijn effecten opgenomen met het oogmerk deze voor langer dan  1 jaar aan te houden. De 
waardering geschiedt tegen de beurskoers per balansdatum. De koersverschillen worden in de staat 
van baten en lasten verantwoord indien positief onder resultaat beleggingen en indien negatief onder 
kosten van beleggingen. 
 
Vlottende activa 
c. Vorderingen 
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van 
voorzieningen voor oninbaarheid. Deze voorziening wordt bepaald aan de hand van beoordeling van 
de individuele vorderingen. 
 
d. Liquide middelen 
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien niet anders vermeld, 
staan deze ter vrije beschikking. 
 
___________________________________________________________________________ 
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JAARREKENING – Grondslagen van de financiële verslaggeving(vervolg) 
___________________________________________________________________________ 
 
Eigen vermogen 
e. Continuïteitsreserve 
De continuïteitsreserve dient als zekerheid voor het voorbestaan van de organisatie van de Stichting 
Natuurlijk Welzijn. De hoogte wordt bepaald aan de hand van de jaarkosten van de werkorganisatie: 
kosten van de vrijwilligers, de som van de contractuele verplichtingen en de directe kosten voor 
fondsenwerving. Conform de richtlijnen hanteert het bestuur hiervoor de bovengrens van anderhalf 
maal de jaarkosten van de werkorganisatie.     
 
Kortlopende schulden 
f. Overlopende passiva 
De overlopende passiva bestaan uit de in het boekjaar ontvangen donaties die bestemd zijn voor het 
volgende boekjaar. 
 
3.. Grondslagen voor de resultaatbepaling 
___________________________________________________________________________ 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten  en de lasten over het boekjaar 
gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen, evenwel met uitzondering van eventuele koersverschillen 
ontstaan uit de waardering van de effecten, welke laatste  tegen de beurskoers per balansdatum zijn 
opgenomen. Ontvangsten en uitgaven worden in de rekening van baten toegerekend aan de periode 
waarop ze betrekking hebben. Winsten worden in de jaarrekening opgenomen, voor zover zij op 
balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden vóór het einde van het 
boekjaar worden in achtgenomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 
geworden. 
___________________________________________________________________________ 
 
Kostentoerekening 
De interne kosten bestaan uit vrijwilligersvergoedingen, huisvestingskosten, bijdragen aan derden, 
kosten van beurzen, kantoor- en algemene kosten. Deze interne kosten van de werkorganisatie worden 
toegerekend aan de doelstelling, de werving van baten en aan beheer en administratie.  
Deze toerekening geschiedt op basis van een causale relatie tussen de interne kosten en de 
kostendrager. De kosten van beheer en administratie zijn de kosten die de organisatie maakt in het 
kader van de (interne) bedrijfsvoering.  
 
___________________________________________________________________________ 
 
4. Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, 
ontvangen dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
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JAARREKENING – Toelichting op de balans 
___________________________________________________________________________ 
 
Vaste activa 
 
Materiële vaste activa 
Inventarissen 
Het verloop in het boekjaar is: 

         2021            2020 
 € € 

Stand per 1 januari  
aanschaffingswaarde 29.658 12.329 
cumulatieve afschrijvingen            13.658         9.229 
boekwaarde per 1 januari  16.000 3.100 
 
Mutaties in het boekjaar 
investeringen 3.234 17.329 
afschrijvingen         -6.834         -4.429 
 -3.600 12.900 
Stand per 31 december  
aanschaffingswaarde 29.658 29.658 
cumulatieve afschrijvingen            13.658          13.658 
boekwaarde per 31 december  12.400 16.000 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Financiële vaste activa 
 
Effecten 
              2021             2020 
 € € 
Stand per 1 januari  
aanschaffingswaarde 102.843 102.843 
afwaardering tot beurswaarde            -10.059          -10.059 
boekwaarde per 1 januari 92.784 92.784 
 
 
Mutaties in het boekjaar 
investeringen - - 
mutatie in waardering            12.279        10.882 
 12.279 10.882 
 
 
Stand per 31 december  
aanschaffingswaarde 102.843 102.843 
waardering tot beurswaarde                2.220              823 
boekwaarde per 31 december 105.063 103.666 
 
 
 
  
 
___________________________________________________________________________ 
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JAARREKENING – Toelichting op de balans (vervolg) 
___________________________________________________________________________ 
 
Eigen vermogen 
 
Continuïteitsreserve 
      31-12’21      31-12’20 
 € € 
 100.000 100.000 
 
Deze reserve heeft onder andere de functie van buffer om bij onverwachte tegenvallers de activiteiten 
op korte termijn te kunnen voortzetten. 
  
Overig vrij besteedbaar vermogen 
Het verloop in het boekjaar is als volgt: 
              2021             2020 
 € € 
stand per 1 januari 49.124 51.750 
toegevoegd, resp. onttrokken het resultaat over het boekjaar            81.338          -2.626 
stand per 31 december 130.462 49.124 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
De stichting heeft een huurovereenkomst gesloten, waarvan de huur  € 1.570 per maand bedraagt.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________ 
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JAARREKENING  – Toelichting op de staat van baten en lasten  
___________________________________________________________________________ 
BATEN 
Baten uit eigen fondsenwerving 
Donaties, giften en schenkingen   
 uitkomst begroting verschil uitkomst 
         2021          2021         2021         2020 
 € € € € 
donaties  95.471 90.000 5.471 89.244 
giften en schenkingen           229                -              229                - 
 95.700 90.000 5.700 89.244 
nalatenschappen    102.787                -    102.787                 -       
 198.487 90.000 108.487 89.244 
 
Resultaat beleggingen 
 uitkomst begroting verschil uitkomst 
         2021         2021        2021          2020 
 € € € € 
dividenduitkeringen 1.887 2.000 -113 2.699 
ongerealiseerde waardestijging               -               -              -      10.882 
 1.887 2.000 -113 13.581 
 
Rentebaten 
 u8itkomst begroting verschil uitkomst 
         2021         2021        2021          2020 
 € € € € 
ING Bank, vermogensrekening - -  - 21 
ASN Bank                -                -              -                1 
 - - - 22 
________________________________________________________________ 
LASTEN 
 
Besteed aan de doelstelling 
 uitkomst begroting verschil uitkomst 
         2021         2021        2021          2020
 € € € € 
communicatie en voorlichting: 
 uitgave “De Natuur Uw Arts” 38.115 29.000 9.115 33.051 
voor de doelstelling gemaakte 
    uitvoeringskosten        37.232        28.900       8.332        37.074 
 75.347 57.900 17.447 70.125 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Kosten werving 
 uitkomst begroting verschil uitkomst 
         2021         2021        2021          2020 
 € € € € 
kosten eigen fondsenwerving  29.611 21.200 8.411 20.160 
 
________________________________________________________________ 
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JAARREKENING  – Toelichting op de staat van baten en lasten (vervolg)  
___________________________________________________________________________    
 
LASTEN (vervolg) 
 
Beheer en administratie 
 uitkomst begroting verschil uitkomst 
         2021         2021        2021          2020 
 € € € € 
kosten van beheer en  
    administratie  14.004 10.600 3.404 14.783 
 
 
Kosten van beleggingen 
 uitkomst begroting verschil uitkomst 
         2021         2021        2021          2020 
 € € € € 
ongerealiseerde waardedaling - - - - 
dividendbelasting             74          300             -226             405 
 74 300 -226 405
  
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Bezoldiging bestuurders 
De bestuursleden hebben evenals in 2020 slechts een geringe vergoeding voor gemaakte kosten 
ontvangen. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Epe, 24 juni 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
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