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Stichting Milli Görüs Hilversum

gevestigd te Hilversum

BESTUURSVERSLAG

Algemeen

Bestuur

Missie, visie en beleid

Activiteiten en gerealiseerde prestaties

sportactiviteiten, educatieve programma's en diverse activiteiten ten behoeve van de realisatie van de 

doelstellingen.

Diversen

Algemeen

Het bestuur vergadert wekelijks.

Personeelsbeleid

De stichting werkt met vrijwilligers.

Beloningsbeleid

Financieel beleid

Huisvestingsbeleid

Toekomstgerichte informatie

Financiële risico's

In de toekomst wil de stichting zich vooral inzetten op het gebied van educatieve activiteiten, activiteiten voor de 

ouderen en organiseren van debatten.

In verband met corona en afname van het aantal donateurs signaleert het bestuur financiële risico's. Deze

risico's zullen concreet in kaart gebracht worden en het beleid zal hierop aangepast worden.

Stichting Milli Görüs Hilversum is een stichting en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

nummer 32083969. De stichting is opgericht op 17 januari 2001 en is gevestigd te Hilversum.

De samenstelling van het bestuur is als volgt per 31 december 2021:

 - R. Deniz, voorzitter

 - M. Temür, penningmeester

 - A.O. Celik, algemeen bestuurslid

 - S. Dalmaz, algemeen bestuurslid

Stichting Milli Görüs Hilversum is gericht op de integratie, emancipatie, participatie en prestatie van haar

deelnemers in de Nederlandse samenleving.

De stichting is verder onderverdeeld in een jongeren en vrouwenafdeling die ieder weer afzonderlijk dan weer 

gemeenschappelijk activiteiten verrichten die als gevolg hebben dat er emancipatie plaatsvindt van de moslims in de 

Nederlandse samenleving.

De stichting organiseert o.a. de volgende activiteiten: forums, conferenties, seminars, bezoeken, huisgesprekken,

Bestuurders krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij kunnen zo nodig de onkosten declareren

die ze maken in de uitoefening van hun functie.

De werving van gelden gebeurt door middelen van maandelijkse donaties en donaties op projectbasis.

De stichting heeft een eigen pand van waaruit de activiteiten uitgevoerd worden.
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Stichting Milli Görüs Hilversum

gevestigd te Hilversum

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na verwerking resultaatbestemming)

ACTIVA

(in euro's)

Toelichting

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 1 50.652 - 

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 2 2.000 - 

Liquide middelen 3 80.239 37.427 

132.891 37.427 

31 december 2021 31 december 2020
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Stichting Milli Görüs Hilversum

gevestigd te Hilversum

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na verwerking resultaatbestemming)

PASSIVA

(in euro's)

Toelichting

Eigen vermogen 4

Algemene reserve 82.734 36.405 

Langlopende schulden 5 40.503 - 

Kortlopende schulden 6 9.654 1.022 

132.891 37.427 

31 december 2021 31 december 2020
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Stichting Milli Görüs Hilversum

gevestigd te Hilversum

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

(in euro's)

Toelichting 2021 2020

Baten

Baten 7 168.194 151.043 

Lasten

Directe lasten 8 97.896 118.070 

Afschrijvingen op materiële vaste activa 9 267 - 

Overige lasten 10 22.841 11.359 

Totaal lasten 121.004 129.429 

Rentelasten en soortgelijke lasten 11 (861) (31)

Financiële baten en lasten (861) (31)

Resultaat 46.329 21.583 

RESULTAATBESTEMMING

Het resultaat is als volgt verdeeld:

Toevoeging/(onttrekking):

Algemene reserves 46.329 21.583 
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Stichting Milli Görüs Hilversum

gevestigd te Hilversum

KASSTROOMOVERZICHT 2021

(in euro's)

Kasstroom uit operationele activiteiten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 47.190 21.614 

Afschrijvingen op materiële vaste activa 267 - 

47.457 21.614 

Mutatie voorraden (2.000) - 

8.632 1.022 

Betaalde interest (861) (31)

5.771 991 

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten 53.228 22.605 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa (50.919) - 

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten (50.919) - 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Mutatie langlopende schulden 40.503 - 

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten 40.503 - 

Mutatie liquide middelen 42.812 22.605 

Eindstand liquide middelen 80.239 37.427 

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand liquide middelen per 1-1 37.427 14.822 

Mutatie boekjaar liquide middelen 42.812 22.605 

Stand liquide middelen per 31-12 80.239 37.427 

2021 2020

2021 2020

Mutatie kortlopende schulden en overlopende passiva
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Stichting Milli Görüs Hilversum

gevestigd te Hilversum

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

Aard van de activiteiten

De stichting is op 17 januari 2001 opgericht en is gevestigd te Hilversum. 

Waarderingsgrondslagen

Algemeen

Activa en passiva

Vergelijkende cijfers

Schattingen

Verbonden partijen

Continuïteit

De jaarrekening is opgesteld op basis van RJk C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven. De jaarrekening is 

opgesteld in euro’s.

De stichting heeft tot doel en verricht met name activiteiten op het gebied van:

Het behartigen van religieuze en maatschappelijke belangen

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele 

waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In 

de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties 

wordt verwezen naar de toelichting.

De jaarrekening is opgesteld op basis van continuïteitsveronderstelling. 

De cijfers voor 2020 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2021 mogelijk te maken. 

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen 

maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en 

verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De 

schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen 

worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de 

herziening gevolgen heeft.

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap,

gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die

overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij.

Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de instelling

en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale

marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie

en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.
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Stichting Milli Görüs Hilversum

gevestigd te Hilversum

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

Materiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Eigen vermogen

Kortlopende schulden en overlopende passiva

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of

de vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De afschrijvingen vinden lineair en naar

tijdsgelang plaats op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden

met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Op terreinen en op vaste activa in 

ontwikkeling en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. 

Subsidies op investeringen worden als vooruitontvangen bedrag onder de langlopende schulden te worden 

opgenomen, en kunnen zowel een langlopend als kortlopend karakter hebben.

Indien aan een materieel vast actief telkens na een langere gebruiksperiode groot onderhoud wordt verricht, worden de 

kosten in direct verband met het groot onderhoud vewerkt in de boekwaarde van het actief, indien wordt voldaan aan 

de criteria voor verwerking in de balans.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vervolg 

waardering geschiedt tegen geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een 

verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van 

de verwachte ontvangsten. Voorzieningen wegens oninbaarheid dienen in mindering te worden gebracht op de 

boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan 12 maanden.

Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserves.

De verwerking van kosten van groot onderhoud wordt voor alle soortgelijke materiële vaste activa van de 

rechtspersoon op dezelfde wijze verwerkt, indien de kosten van groot onderhoud voor rekening van de rechtspersoon 

komen.

Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van een voorziening voor incourantheid, of tegen lagere 

opbrengstwaarde.

De overlopende passiva betreffen de vooruitontvangen bedragen die aan opvolgende perioden worden toegerekend 

en/of nog te betalen bedragen, voor zover ze niet onder de andere kortlopende schulden zijn te plaatsen. Kortlopende 

schulden worden gewaardeerd tegen reële waarde.
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Stichting Milli Görüs Hilversum

gevestigd te Hilversum

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA, PASSIVA EN RESULTAATBEPALING

Resultaatbepalingsgrondslagen

Baten en lasten

Donaties

Kantinbaten

Baten uit overige activiteiten

Directe lasten

Afschrijvingslasten

Financiële baten en lasten

Toelichting kasstroomoverzicht

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet

van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met

de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Bij de indirecte methode

wordt het resultaat als basis genomen.

Dit overzicht geeft weer waaraan de in de verslagperiode beschikbaar gekomen gelden zijn besteed.

In samenhang met de balans en de staat van baten en lasten moet het kasstroomoverzicht bijdragen

aan het inzicht in de financiering, de liquiditeit, de solvabiliteit en het vermogen van de instelling om

geldstromen te genereren.

Donaties worden als baten verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarop de toekenning betrekking 

heeft. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de stichting de eventuele 

condities voor ontvangst kan aantonen.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de 

hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Het resultaat van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de (bestemde) reserve(s) die door het bestuur is/ 

zijn bepaald.

Onder de kantinebaten wordt verstaan de van derden ontvangen bedragen voor de geleverde goederen.

Onder de baten uit overige activiteiten wordt verstaan de van derden ontvangen bedragen zonder tegenprestatie.

Onder directe lasten worden verstaan de (materiële) lasten die direct aan een project/activiteit/baten worden 

toegerekend. 

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte

toekomstige gebruiksduur van het actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, 

dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de overige instellingslasten.
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Stichting Milli Görüs Hilversum

gevestigd te Hilversum

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(in euro's)

VASTE ACTIVA

1) Materiële vaste activa

Verbouwing Inventaris Totaal

3 4
Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2020:

Aanschafwaarden - - - 

Afschrijvingen - - - 

- - 

Overzicht mutaties 2021:

Investeringen 47.416 3.503 50.919 

Afschrijvingen - (267) (267)

Stand 31 december 2021 47.416 3.236 50.652 

Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2021:

Aanschafwaarden 47.416 3.503 50.919 

Afschrijvingen - (267) (267)

- 47.416 3.236 50.652 

Afschrijvingspercentage: 10% 20%

VLOTTENDE ACTIVA

2) Voorraden

Nadere specificatie van de voorraden: 31-12-2021 31-12-2020

Voorraad 2.000 - 

3) Liquide middelen 31-12-2021 31-12-2020

ING, rekening-courant 66.005 35.426 

Kas 14.234 2.001 

80.239 37.427 
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Stichting Milli Görüs Hilversum

gevestigd te Hilversum

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(in euro's)

PASSIVA

4) Eigen vermogen

Recapitulatie van het eigen vermogen: 31-12-2021 31-12-2020

Stichtingskapitaal 82.734 36.405 

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen:

Algemene 

reserve
Totaal

Saldo per 1 januari 36.405 36.405 

Resultaat boekjaar 46.329 46.329 

Saldo per 31 december 82.734 82.734 

5) Langlopende schulden

Lang- + kort-

lopende 

schuld per 31-

12-2020

Nieuwe lening 

gedurende 

2021

Aflossing 

gedurende 

2021

Aflossing 

komende 

periode

Langlopende 

schuld per 31-

12-2021

Schuld 1 - 40.503 - - 40.503 

Schuld 1 - 40.503 - - 40.503 

Nadere specificatie van de langlopende schulden:

Hoofdsom
Totale schuld 

per 31-12-2021

Kortlopende 

deel per 31-12-

2021

Deel met een 

looptijd 

> 5 jaar

Schuld 1 40.503 40.503 - 40.503 

Schuld 1 40.503 40.503 - 40.503 

Nadere toelichting per schuld:

Hieronder volgt een specificatie van het verloop van de langlopende schulden. De aflossing voor het komende jaar is 

opgenomen onder de kortlopende schulden en overlopende passiva (6).

Schuld 1 betreft een ontvangen bijdrage van van de donateurs in verband met de verbouwing van het pand.
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Stichting Milli Görüs Hilversum

gevestigd te Hilversum

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(in euro's)

6) Kortlopende schulden

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva: 31-12-2021 31-12-2020

Overlopende passiva 9.654 1.022 

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva:

Overlopende passiva

Nog te besteden giften 6.327 - 

Administratielasten 3.327 1.022 

9.654 1.022 
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Stichting Milli Görüs Hilversum

gevestigd te Hilversum

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

(in euro's)

2021 2020    

7) Baten

Donaties 36.673 35.808 

Kantinebaten 2.647 9.465 

Donaties 'Zekat-Fitre/Aalmoezen' project 7.548 22.575 

Donaties 'Kurban/Offer' project 30.700 40.100 

Donaties 'Kumanya/Voedsel' project 12.200 7.700 

Donaties 'Infak/Liefdadigheid' project 6.327 8.905 

Overige donaties 60.399 4.062 

Overige baten 11.700 22.428 

168.194 151.043 

8) Directe lasten

Kantinelasten 2.097 6.450 

Giften 'Zekat-Fitre/Aalmoezen' project 7.548 22.575 

Giften 'Kurban/Offer' project 30.700 40.100 

Giften 'Kumanya/Voedsel' project 12.200 7.700 

Giften 'Infak/Liefdadigheid' project 6.327 8.905 

Overige activiteitlasten 39.024 32.340 

97.896 118.070 

9) Afschrijvingen op materiële vaste activa

Afschrijvingen inventaris 267 - 

267 - 

10) Overige lasten

Huisvestingslasten 13.871 8.249 

Kantoorlasten 3.250 1.280 

Algemene lasten 5.720 1.830 

22.841 11.359 

Nadere specificatie van de overige bedrijfslasten

Huisvestingslasten

Gas, elektriciteit en water 8.532 6.895 

Onderhoud gebouwen 2.265 1.354 

Overige huisvestingslasten 3.074 - 

13.871 8.249 

Kantoorlasten

Kantoorbenodigdheden 313 500 

Telefoon- en internetlasten 459 365 

Contributies en abonnementen 2.478 415 

3.250 1.280 
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Stichting Milli Görüs Hilversum

gevestigd te Hilversum

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

(in euro's)

2021 2020

Algemene lasten

Administratielasten 3.328 - 

Verzekeringslasten 2.304 1.830 

Overige algemene lasten 88 - 

5.720 1.830 

11) Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en banklasten 861 31 
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Stichting Milli Görüs Hilversum

gevestigd te Hilversum

ONDERTEKENING

Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling zoals opgenomen op pagina 8.

Ondertekening door bestuurders

Hilversum, …............................

R. Deniz

Voorzitter

M. Aytekin M. Temür

Penningmeester Algemeen bestuurslid

A.O. Çelik S. Dalmaz

Algemeen bestuurslid Algemeen bestuurslid
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