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Stichting Maatschappij en Veiligheid 

Balans per 31 december 2021
(na voorstelresultaatbestemming)

ACTIVA

€ € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventarissen

Vlottende activa

Vorderingen

Nog te ontvangen begunstigersbijdragen 36.248 1.248  

Overige vorderingen 9.210 10.880  

45.458 12.128

Effecten 135.756 135.756

Liquide middelen 53.507 190.715

Totaal activazijde 234.721 338.599

2021 2020
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Stichting Maatschappij en Veiligheid 

PASSIVA

€ € € €

Eigen vermogen

Algemene reserve 250.000 250.000

Bestemmingsreserve -50.460 63.799

199.540 313.799

Kortlopende schulden

Crediteuren 5.323 1.401

Belastingen en premies sociale verzekeringen 8.213 3.411

Overige schulden 21.645 19.988  

35.181 24.800

Totaal passivazijde 234.721 338.599

2021 2020
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Stichting Maatschappij en Veiligheid

Staat van baten en lasten over 2021

Exploitatie Exploitatie

2021 2020

 € €

Baten

Begunstigersbijdragen  108.728 41.434

Financiële baten en lasten  6.807 6.981

 

Som der baten 115.535 48.415

Lasten

Personeelskosten  78.373 114.238

Huisvestingskosten  324 35.346

Afschrijvingen materiële vaste activa  0 0  
Kantoorkosten  17.147 15.784
Publiciteitskosten  596 -241

Algemene kosten  133.354 83.443

Som der lasten 229.794 248.570

Baten minus de lasten -114.259 -200.155

Bedrijfsresultaat -114.259 -200.155

Buitengewone baten en lasten 0 0

Resultaat -114.259 -200.155
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Stichting Maatschappij en Veiligheid 

Grondslagen van de jaarrekening

Algemeen

Waarderingsgrondslagen voor de balans

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van Richtlijn C1 voor kleine organisaties-zonder- 

winststreven, welke is vastgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Materiële vaste activa

Effecten

Effecten worden gewaardeerd tegen kostprijs of beurswaarde, indien deze lager is.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Afschrijvingen

Overige bedrijfskosten

De in de staat van baten en lasten begrepen kosten worden berekend op basis van historische kostprijs.

Buitengewone baten en lasten

De Stichting Maatschappij en Veiligheid heeft als doel een onafhankelijke bijdrage te leveren aan het verbeteren 

van de maatschappelijke veiligheid en de veiligheidszorg ten behoeve van de Nederlandse samenleving.

Dit tracht zij te bereiken door onder meer het kritisch volgen van het veiligheidsbeleid, het kennisnemen van de 

relevante opvattingen in de samenleving, alsmede het geven van adviezen.

De in de staat van baten en lasten verwerkte afschrijvingen op materiële vaste activa zijn berekend op basis van 

een vast percentage van de aanschaffingswaarde.

Als buitengewone baten en lasten worden aangemerkt de baten en lasten die niet uit de gewone 

bedrijfsuitoefening voortvloeien.

Materiële vaste activa worden gewaardeerd op historische kostprijs verminderd met de daarover berekende 

lineaire afschrijvingen overeenkomstig de geschatte economische levensduur.

Het bij aankoop van obligaties betaalde agio wordt in principe lineair toegerekend aan de resterende looptijd 

tot aflossing van de obligaties.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe 

te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde 

waarderingsgrondslagen. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de 

diensten zijn verricht. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
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Stichting Maatschappij en Veiligheid

Toelichting op de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

Alle inesteringen uit voorgaande jaren zijn geheel afgeschreven. Er zijn geen nieuwe investeringen

gedaan in 2020.

2021 2020

€ €

Vlottende activa

Vorderingen

Nog te ontvangen begunstigersbijdragen 36.248 1.248

Dit betreft vooral de bijdrage van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

voor het project Essay voor de Toekomst.

Overige vorderingen

Nog te ontvangen interest 7.587 7.587

Nog te ontvangen posten 0 1.895

Vooruitbetaalde kosten 1.623 1.398

9.210 10.880

2021 2020

€ €

Effecten

7,50% Nederland 1993/2023 45.378 45.378

3,75% Nederland 2006/2023 45.000 45.000

5,50% Nederland 1998/2028 45.378 45.378

135.756 135.756

De beurswaarde van de effecten bedroeg ultimo 2021 € 158.119 (ultimo 2020 € 167.920).

 

2021 2020

€ €

Liquide middelen
ING Bank, spaarrekening 97 10.097

ING Bank, rekening-courant 22.024 56.819

ING Bank, beleggingsrekening 31.386 123.799

53.507 190.715
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Stichting Maatschappij en Veiligheid

Eigen vermogen

Algemene reserve

Bij besluit van het Algemeen Bestuur d.d. 24 september 2008 is bepaald dat de omvang van de 

algemene reserve minimaal € 250.000 moet bedragen. Mede gelet op het karakter van de stichting
is de algemene reserve noodzakelijk om de continuïteit te kunnen garanderen. Omdat de

bestemmingsreserve door de tekorten over 2020 en 2021 negatief is geworden zal dit negatieve

saldo in mindering worden gebracht op de algemene reserve. Deze komt hierdoor onder

het minimaal noodzakelijk geachte bedrag van € 250.000.

2021 2020

€ €

Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari 63.799 263.954

Resultaat -114.259 -200.1550

Stand per 31 december -50.460 63.799

Algemene reserve 250.000 250.000

Totaal eigen vermogen 199.540 313.799

2021 2020

€ €

Kortlopende schulden

Crediteuren 5.323 1.401

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 3.223 2.496

Omzetbelasting 3.838

Pensioenpremies 1.152 915

8.213 3.411

Overige schulden 21.645 19.988

 

De overige schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Reservering vakantiegeld 2.299          

Externe kosten project Essay voor de Toekomst 11.500        

Diverse nog te betalen kosten 7.846          

21.645        
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Stichting Maatschappij en  Veiligheid

Toelichting op de staat van baten en lasten

2021 2020

€ €

Begunstigersbijdragen

De specificatie is als volgt:

Ministerie BZK (Lessen en leerervaringen NPRZ) 36.537 38.182

Ministerie Veiligheid en Justitie 37.191

Verniging van Nederlandse Gemeenten 35.000

Overige 3.252

108.728 41.434

Het Ministerie van BZK heeft voor het project Lessen en leervaringen Nationaal Programma Rotterdam Zuid

in totaal € 71.000 (exclusief BTW) beschikbaar gesteld voor de periode 1 november 2020 tot en met

15 maart 2021. Voor publicatie van de resultaten is € 3.719 (exclusief BTW) beschikbaar gesteld.

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft voor het project Sociaal-Juridische interventies rondom

ondermijnende drugscriminaliteit een bedrag van € 37.191 (exclusief btw) beschikbaar gesteld.

De uitvoering van dit project betreft de periode 1 februari tot 1 november 2021.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft een bijdrage toegezegd van € 35.000 (exclusief btw)

voor het project Essay voor de Toekomst. Het project heeft een looptijd tot eind 2021.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Couponrente effecten en koersverschillen 7.587 7.587

Bankkosten en -rente (per saldo) -780 -606

6.807 6.981
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Stichting Maatschappij en  Veiligheid

2021 2020

€ €

Personeelskosten

Salaris- en sociale lasten 78.373 113.575

Overige personeelskosten 0 663

78.373 114.238

 

Huisvestingskosten

Huur- en aanverwante kosten 324 31.476

Overige huisvestingskosten 0 3.870

324 35.346

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventarissen 0 0

Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden 12 24

Contributies en abonnementen  61 340

Automatiseringskosten 15.847 12.244

Telefoon-, fax- en internetkosten 1.227 2.803

Literatuur en drukwerk 0 280

Overige kantoorkosten 0 93

17.147 15.784

Publiciteitskosten

Congres-, conferentie- en vergaderkosten 249 61

Kosten publiciteitsprijs 0 -4.316

Reis- en verblijfkosten 343 3.615

Representatiekosten 4 399

596 -241

Het negatieve bedrag voor de publiciteitsprijs 2020 betreft de vrijval van een eerdere reservering.

Algemene kosten

Administratiekosten 25.264 34.959

Werkzaamheden derden en externe projectkosten 101.791 40.659

Accountantskosten 5.251 5.886

Verzekeringen 1.028 1.533

Diversen 20 406

133.354 83.443
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Specificatie werkzaamheden derden en externe projectkosten 2021

Lessen en leerervaringen

Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) 56.456

Poortwachtersfunctie 14.929

Essay voor de Toekomst 11.500

Sociaal-Juridische interventies rondom ondermijnende

drugscriminaliteit 18.906

101.791
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Stichting Maatschappij en Veiligheid

Overige gegevens

Voorstel resultaatbestemming

Vooruitlopend op een besluit van het bestuur van de stichting wordt voorgesteld om het nadelig

resultaat ad € 114.259 ten laste te brengen van de bestemmingsreserve.

Het vorenstaande is reeds verwerkt in de jaarrekening van de stichting.

Overige gebeurtenissen

Uitbraak Coronavirus

Ook in 2021 heeft de uitbraak van het Coronavirus (Covid-19) nog grote gevolgen voor de

Nederlandse Maatschappij, (gezondheids)zorg en economie. Landelijk kunnen de financiële gevolgen

bijvoorbeeld gerelateerd zijn aan een daling van de opbrengsten en hogere kosten voor bijvoorbeeld

hygiëne maatregelen, toezicht en extra inhuur van personeel. De overheid heeft toegezegd dat de

economische schade zoveel mogelijk zal worden gecompenseerd, maar dat neemt niet weg dat

het in een aantal gevallen tot financiële implicaties kan/zal leiden. SMV heeft de risico's 

geanalyseerd en vooralsnog voldoende maatregelen kunnen treffen om de impact op de

bedrijfsvoering en continuïteit te beperken.
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