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2. Bestuursverslag 2020 
 
Een levendige Achterhoek: dat is gewoon een kwestie van anpakken en meedoen! 
 
Stichting Pak An is in 2016 opgericht door Grolsch en de Feestfabriek. We ondersteunen ideeën die bijdragen aan 
de toekomst van de Achterhoek. Goede ideeën kunnen door iedereen in Nederland worden ingediend, zolang de 
resultaten maar ten goede komen aan de Achterhoek. Ideeën die gehonoreerd worden krijgen persoonlijke 
coaching bij de realisatie, inzet van netwerk en publiciteit, en/of een financiële bijdrage. Deze financiële bijdrage 
mag terugbetaald worden aan de stichting, zodat daarmee weer anderen geholpen kunnen worden. 
 
89 ingediende plannen in 2020 
2020 was een bijzonder jaar. Door het corona virus hebben ook wij op een andere manier invulling moeten 
geven aan onze werkzaamheden. In 2020 hebben we opnieuw een hele mooie bijdragen mogen leveren aan de 
leefbaarheid van de Achterhoek. In totaal werden 89 nieuwe ideeën ingediend. Bij 58 plannen hebben wij 
geholpen met coaching, netwerk, publiciteit en/of geld. De totale financiële bijdrage aan projecten bedroeg in 
2020 € 35.296 euro. Daarvan hebben een aantal initiatiefnemers een stimuleringsvoucher ontvangen t.w.v.  
€ 250,- om hun idee verder aan te scherpen. In totaal stond de teller op 31 december 2020 op 475 ingediende 
plannen, sinds het begin van Pak An. 
 
Alle ingediende ideeën worden beoordeeld door de beoordelingscommissie. Het bestuur bekrachtigt deze 
voorstellen ieder kwartaal, al dan niet met wijzigingen.  
 
20% van de initiatiefnemers is jonger dan 35 jaar 
Ruim 20% van de ingediende plannen in 2020 werd ingediend door een initiatiefnemer onder de 35 jaar.  
We weten jongeren steeds beter aan ons te binden. Om jongeren (nog) beter te bereiken hebben we in 2020 
o.a. filmpjes laten maken die we via onze socials verspreiden.  
 
Contact op afstand  
In 2020 is het bestuur officieel drie keer (plenair, waarvan twee keer digitaal i.v.m. de corona maatregelen) bij 
elkaar gekomen. Daarnaast hebben verscheidene overleggen in klein comité plaatsgevonden om specifieke 
onderwerpen te bespreken, zoals de toekomst van de Stichting. Het bestuur en de beoordelingscommissie 
hebben in 2020 geen vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden. 
 
De dagelijkse aansturing van Pak An is in handen van Linda Commandeur, Willy Hermans en Prisca Tenback. 
Afgelopen jaar zijn we gestart met verdere professionalisering van de Stichting via o.a. een nieuw IT-
projectmanagement systeem en intensiever contact met de initiatiefnemers. In 2020 hebben we deze koers 
voortgezet.  
 
Helaas hebben we in 2020 geen eindejaarsbijeenkomst met alle coaches kunnen organiseren i.v.m. de geldende 
corona-maatregelen. Zowel met de initiatiefnemers als coaches heeft desalniettemin veel contact 
plaatsgevonden op afstand.  
 
130.000 lezers van de wekelijkse column 
Elke week verschijnt een Pak An kolom in het Achterhoek Nieuws geschreven door één van onze 
initiatiefnemers, bestuursleden of een andere betrokkene. Wekelijks bereiken we 130.000 Achterhoekers met 
onze column. Daarnaast volgen duizenden mensen Pak An op sociale media.  
 
Foto’s en filmpjes 
In 2020 heeft Ilja Vaags (Alles Komt Goed B.V.) interviews afgenomen met meerdere initiatiefnemers die wij de 
afgelopen jaren mochten ondersteunen vanuit Pak An. In de interviews geven de initiatiefnemers meer inzicht in 
wie ze zijn, hoe het initiatief tot stand is gekomen en op welke manier Pak An daarbij heeft kunnen 
ondersteunen. Martine Siemens heeft daar een mooie fotoserie bij gemaakt. De interviewreeks draagt bij aan 
onze naamsbekendheid en stimuleert Achterhoekers met een goed idee om contact met ons op te nemen.   
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Leader 
Eind 2019 hebben we een Leader subsidie toegekend gekregen via de Provincie Gelderland. Met deze subsidie 
kan de spanwijdte van Pak An in 2020 verder worden vergroot. De subsidie hebben we afgelopen jaar o.a. 
ingezet om jongeren te stimuleren om goede ideeën te bedenken voor de Achterhoek en te ondersteunen bij de 
uitvoering. 
 
Heerenboeren 
In 2020 zijn we gestart met een samenwerking met de Stichting De Graafschap Verbindt (mogelijk gemaakt door 
De Heerenboeren) en hebben we een prachtige bijdrage mogen ontvangen om nog meer toffe Achterhoekse 
plannen te realiseren. Samen gaan we ervoor zorgen dat de Achterhoek ook voor jongeren en startende 
bedrijven the place to be is en blijft.  
 
Hengelo (G), 
Datum: 28 juni 2021 
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3. Balans per 31 december 2020 
 
(na voorstel resultaatbestemming) 
 
 31 december 2020 31-12-2019 

 € € € 
A c t i v a 
 
Materiële vaste activa 

Vaste activa    -  - 
 
Vlottende activa 

Vorderingen en overlopende activa 

(Leader subsidie, gedeelte m.b.t. boekjaar)  47.653    - 
Liquide middelen  68.130    175.783 

    115.783  175.783 

Totaal activa    115.783  175.783 
 
 
P a s s i v a 
 
Eigen vermogen 
Vrij besteedbaar vermogen  30.084    9.429 
Bestemmingsreserve projecten  75.000    75.000 

    105.084  84.429 
 
Kortlopende schulden 
Crediteuren   -    - 
Overige schulden 
en overlopende passiva  10.699    6.868 

    10.699  6.868 

Totaal passiva    115.783  91.297 
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4. Staat van baten en lasten over 2020 
 
             2020       2019  

 € € € 
 
Baten    145.639  125.416 
 
Lasten 
Bijdragen gehonoreerde projecten    35.296  29.225 
Personeelskosten    76.910  87.178 
Bestuurskosten    204  621 
Overige lasten    12.315  5.985 

    124.725  123.009 

Bruto exploitatieresultaat    20.914  2.407 
 
Financiële baten en lasten 

Rentebaten  -    - 
Rentelasten/bankkosten  258    220 

    -258  -220 

Saldo baten en lasten     20.656  2.187 
 
 
 
Resultaatbestemming: 
 

Toevoeging vrij besteedbaar vermogen    20.656  2.187 
Toevoeging aan bestemmingsreserve projecten   -  - 

    20.656  2.187 
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5. Toelichting   
 

5.1.  ALGEMEEN 
 

Oprichting 

De Stichting is opgericht op 18 mei 2016 en heeft ten doel het oproepen tot, en steunen van initiatieven tot 
verbetering van de leefbaarheid van de Achterhoek. 

Bij beschikking d.d. 14 februari 2017 is aan de Stichting Pak An de ANBI status verleend. 
 
Boekjaar 

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.  
 
Activiteiten 
Op basis van de statutaire doelstellingen en het beleidsplan van de Stichting worden ingediende plannen 
beoordeeld en getoetst door een beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie legt haar adviezen voor 
aan het bestuur, en na bekrachtiging van de adviezen worden de projecten in voorkomende gevallen 
gehonoreerd met hetzij geldelijke steun, hetzij steun vanuit een team van aangesloten coaches, hetzij steun op 
het gebied van promotie, dan wel een combinatie van de voorgaande elementen. 
 
 

5.2. GRONDSLAGEN 
 
WAARDERINGSGRONDSLAGEN 
 
Algemeen 

In de jaarrekening worden uitsluitend de financiële stromen verantwoord die binnen de Stichting hebben 
plaatsgevonden. De verleende steun aan projecten anders dan in geldelijke bijdragen (bijv. coaching, 
ondersteuning promotie etc.) is dus in dit kader niet gekwantificeerd. 

 

Activa en passiva zijn, tenzij hierna anders is vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Bestemmingsreserve 

De bestemmingsreserve is gevormd om projecten van grotere omvang te kunnen bekostigen. Hiermee wordt 
gedoeld op projecten die qua aard en omvang boven de reguliere gemiddelde jaarlijkse besteding uitgaan en die 
door het bestuur bij uitstek passend worden geacht bij de doelstelling van de stichting 
 
 
Resultaatbepalingsgrondslagen 

Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben, voor zover zij ten 
tijde van het opmaken van de jaarrekening bekend waren. 
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5.3. TOELICHTING OP POSTEN VAN DE BALANS 
 
  2020   2019 
 
 
Liquide middelen € 68.130 

ABN AMRO Bank, rekening-courant   68.130  67.418 
 
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting. 
 
Vrij besteedbaar vermogen € 30.084 
 
Stand per 1 januari 2020:     9.428 
Afrondingsverschil     1 
Bij :uit resultaatbestemming             20.656 
Stand per 31 december 2020         30.084 
 
Bestemmingsreserve projecten € 75.000 
 
Stand per 1 januari 2020     75.000 
Bij : uit resultaatbestemming                  - 
Stand per 31 december 2020         75.000 
 
 
 
 
 
Overige schulden en overlopende passiva € 10.699 
 
Vooruit ontvangen bijdrage m.b.t. volgend boekjaar  -  - 
Te betalen kosten m.b.t boekjaar  10.699  6.868 
Te betalen loonheffing december  -  - 
     10.699       6.868 
 
 
 
 
 
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN 
 
N.v.t. 
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5.4.  TOELICHTING OP POSTEN VAN DE RESULTATENREKENING 
 
 
Baten  
  2020  2019   
Ontvangen bijdragen begunstigers € 145.639 
 
Grolsch jaarlijkse toezegging  75.000 75.000 
Grolsch gift i.v.m. Achterhoekse vlag - 15.536 
Grolsch gift i.v.m. acties 1.111                            - 
Bijdrage Leader 47.653 27.250 
Retour donatie vanuit Pak An projecten  375 5.000 
Gift Heerenboeren 20.000 - 
Overige giften  1.500 2.630 
  _______ ________  

    
  145.639 125.416 
 
Bijdragen gehonoreerde projecten € 35.296 
 
Stichting Openluchttheater Eibergen  1.500 
Stichting Club Green  750 
Cider Drinks  275 
De Wolwagen  2.000 
Stichting Ludgerkring  1.000 
Koppelkerk  300,82 
Achterhoek Nieuws BV  1.000 
’t Onderholt  275 
Puur  250 
Kabouter Belhamel Route  250 
Kamermuziekconcert Eibergen  250 
Houtwalhalla  3.000 
SMAA  5.000 
De Heks van Almen  1.250 
Opvang Noach in Hall  500 
Dichter in de Achterhoek  1.000 
Stadsboerin Doetinchem  540 
Scholder an Scholder  3.025 
Stadsboerin Doetinchem  80 
Stichting Proeflab voor Leefbaar Verkeer  2.750 
Virtuele beklimming Catharinetoren  2.500 
Rolstoeltennis Neede  800 
Barnstacle  500 
Openluchtbioscoop Filmweide  250 
Waterspeelplaats de Speeltuin  250 
Project Social Art & Design  3.000 
Ondernemerskracht  500 
Fodmappers  250 
Martine Siemens fotografie  500 
Achterhoek Werkt Talentuin  1.500 
Haroon  250 
 
  ________
   35.296
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Personeelskosten € 76.910                  2020                           2019 
 
Ingehuurde personeelsdiensten 76.910 86.539 
Overige personeelskosten - 639 
 ________ ________  
         76.910         87.178 
 
De Stichting had gedurende het boekjaar gemiddeld 0 FTE in dienst (2018: 0,4) . 
 
 
 
Bestuursbezoldiging 

Het bestuur, evenals de leden van de beoordelingscommissie, heeft over het onderhavige boekjaar geen 
vergoeding ontvangen. 
 
 

5.5. OVERIGE TOELICHTING  
 
N.v.t. 
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5.6. ONDERTEKENING 
 
Hengelo (G) , 28 juni 2021 
 
 
 
Bestuurders 
 
 
A.E.H. van Helvoirt-Looman:  
Voorzitter   ……………………. 
 
A. Rexwinkel-Pelgrom: 
(aangetreden d.d. 08-01-2020) 
Secretaris   …………………….. 
 
A.C. Riefel: 
Penningmeester   ……………………. 
 
 
G.J.P .Jolink: 
   ……………………. 
 
 
F. Jolink:  
   ……………………. 
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6 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  
 
Aan: het bestuur van Stichting Pak An 
 
A. Verklaring over de in het jaarrapport opgenomen jaarrekening 2020 
 
Ons oordeel 
 
Wij hebben de jaarrekening 2020 van Stichting Pak An te Hengelo (G) gecontroleerd. Naar ons 
oordeel geeft de in dit jaarrapport opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van Stichting Pak An per 31 december 2020 en van het resultaat over 
2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder 
winststreven.  
 
De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2020; 
2. staat van baten en lasten over 2020; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en andere toelichtingen.  
 
De basis voor ons oordeel  
 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 
sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.  
 
Wij zijn onafhankelijk van Stichting Pak An zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht 
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel.  
  
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarrapport andere informatie, 
die bestaat uit: 
• De overige gegevens. 
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.  
 
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, 
verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 
bevat. 
 
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. 
Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 
jaarrekening. Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie in 
overeenstemming met RJ-Richtlijn 640. 
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C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening  
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.  
In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur 
noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van 
materieel belang als gevolg van fouten of fraude.  
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet 
het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het 
bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of 
als beëindiging het enige realistische alternatief is. 
 
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of 
de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.  
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 
oordeel.  
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor 
het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.  
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
 
Voor een overzicht van onze verantwoordelijkheden inzake de controle van de jaarrekening 
verwijzen wij naar de website van de NBA www.nba.nl (Standaardpassages in controleverklaring).
  
Doetinchem, 28 juni 2021 
 
Stolwijk Kelderman  

 
 
 
 
G.A.G. Stolwijk RA 

www.nba.nl

	1. Inhoudsopgave
	2.  Bestuursverslag 2020
	3. Balans per 31 december 2020
	4. Staat van baten en lasten over 2020
	5. Toelichting
	6. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

		2021-06-30T15:52:00+0200
	Client IP: 188.206.65.217, Transaction ID: -VtEo1pAxusQ_qq8NvZc5k3FeQk=
	ValidSign
	E-SIGNED by g.stolwijk@stolwijkkelderman.nl, ID: a078f4c9-e693-4e8e-8193-64b73969ecad




