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JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR  

Inleiding 
De stichting is opgericht op 6 juli 2007 en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel 
te Zwolle onder dossiernummer 05085975  
De stichting is bij beschikking door de Belastingdienst met ingang van 1 januari 2008 aangemerkt als een 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zoals bedoeld in artikel 6.33 van de Wet Inkomstenbelasting 2001.  
 
Mede ter voldoening aan de verplichting van artikel 10 van de statuten brengt het bestuur de jaarstukken, 
bestaande uit een balans en een staat van baten en lasten, over het jaar 2020 uit. Alle bedragen in deze 
jaarstukken luiden in euro’s tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

Doelstelling  
De stichting is oorspronkelijk opgericht vanuit de wens van de Jarola Groep om concreet invulling te geven aan 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. De Jarola Groep is vooral bekend van technische groothandel 
Wildkamp, Adurolight en Rawinso. 
In de beginjaren van de stichting heeft de Jarola Groep donaties gedaan waarmee diverse kleinschalige 
projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, milieu en landbouw zijn ondersteund. 
 
In 2020 is er veel veranderd voor de stichting. In dit jaar is H. de Wilde – Westerveld (Minie), de vrouw van J. de 
Wilde (Jan,  2017, oprichter van Wildkamp) overleden. Omdat zij begaan was met de medemens heeft zij 
beslist dat een substantieel deel van haar erfenis moest toekomen aan Stichting Jarola. Met een opdracht: zorg 
dat de stichting onder andere donaties doet aan doelen waar kinderen profijt van hebben. 
 
De stichting heeft als doel gesteld: 
(a) de ontvangen bijdragen en het volledige rendement op vermogen jaarlijks uit te keren aan goede doelen, 

waarbij ieder project waaraan een bijdrage wordt geleverd een relatie heeft met één of meerdere door het 
bestuur gekozen duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

1
 (Substainable Development Goals) van de 

Verenigde Naties., te weten: SDG 2: Geen honger, voedselzekerheid, landbouw, SDG 3: Gezondheid voor 
iedereen, SDG 4: Kwaliteitsonderwijs, SDG 6: Schoon water en sanitair, SDG 7: Betaalbare en duurzame 
energie. 

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

Resultaat 
Het bestuur streeft naar veilige en verantwoord beleggingen.  

Vermogenspositie 
De eigen vermogenspositie is ultimo 2020 aanzienlijk toegenomen. Het bestuur streeft naar handhaving van 
een reële en gezonde vermogenspositie om haar meerjarige doelstellingen te kunnen blijven realiseren.  

Ontwikkelingen nabije toekomst 
Doelstelling is om de ontvangen bijdragen en het volledige rendement op vermogen jaarlijks uit te keren. 
Wanneer dit in enig jaar niet haalbaar blijkt wordt gestreefd om het daaropvolgende jaar een extra uitkering te 
doen. Op deze manier zorgt de stichting ervoor dat het vermogen in stand blijft en een continue, relatief vaste 
stroom van uitgaven gedaan kan worden. 
 
De doelstelling om het vermogen in stand te houden is een meegegeven opdracht van H. de Wilde – 
Westerveld. Deze doelstelling zorgt ervoor dat de stichting langlopende verplichtingen kan aangaan. Door het 
vermogen niet uit te hollen kan de stichting immers lang blijven bestaan. 
 
 
Het bestuur 
 
 
28 juni 2021 

  

                                                           
1
 Zie voor meer informatie over SDG doelstellingen onze website (http://stichting-jarola.nl/stichting/beleidsplan/). 
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JAARSTUKKEN 

 

Waarderingsgrondslag 
Alle activa is gewaardeerd op nominale waarde.  

 

Balans  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 28 juni 2021 

31-12-2020 31-12-2019

ACTIVA

Immateriëlle vaste activa -€                    -€            

Materiëlle vaste activa -€                    -€            

Financiële vaste activa 4.000.000€            -€            

4.000.000€            -€            

Voorraden -€                

Vorderingen en overlopende activa 1.750.001€       

Effecten -€                

Liquide middelen 42.020€           27.712€        

1.792.021€            27.712€        

TOTAAL ACTIVA 5.792.021€            27.712€        

PASSIVA

Reserves en fondsen

- Reserves

 Bestemmingsreseve 4.000.000€       -€             

 Algemene reseve 42.004€           27.712€        

4.042.004€           27.712€       

- Fondsen

 Bestemmingsfonds(en) 1.750.000€           

5.792.004€           27.712€       

Voorzieningen -€                    -€              

Langlopende schulden -€                    -€              

Kortlopende schulden 17€                      -€              

TOTAAL PASSIVA 5.792.021€            27.712€        
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Staat van baten en lasten  
 

  

 

 

 

 

Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 28 juni 2021 

  

BATEN

Baten van particulieren 

- Collecten -€                    -€            

- Nalatenschap 1.750.000€            

- Overige baten particulieren 4.000.000€            

Som van baten van particulieren 5.750.000€            -€            

Geworven baten

- Baten van bedrijven 25.000€                35.000€        

- Baten van loterijorganisaties -€                    -€            

- Baten van subsidies van overheden -€                    -€            

- Baten van verbonden instellingen zonder winststreven -€                    -€            

- Baten van andere organisaties zonder winststreven -€                    -€            

Som van de geworven baten 25.000€                35.000€        

Baten als tegenprestatie voor levering van producten e/o diensten -€                    -€            

Overige baten 30.001€                

Som van de baten 5.805.001€            35.000€        

LASTEN

Besteed aan doelstellingen 

(Directe) dienst- en hulpverlening 37.959€                26.860€        

Besteed aan doelstellingen 37.959€                  26.860€        

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

Lasten 

Wervingskosten -€                    -€            

Kosten beheer en administratie 2.750€                 83€             

Som van de lasten 2.750€                    83€                

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten

een bedrag meegenomen van: -€                          -€               

Saldo financiële baten en lasten 

Saldo baten en lasten 5.764.292€            8.057€          

Bestemming saldo van baten en lasten 

Toevoeging / onttrekking aan:

- overige reserve 14.292€                8.057€         

- bestemmingsreserve 4.000.000€            

- bestemmingsfonds 1.750.000€            
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TOELICHTING OP DE BALANS  
 
Financiële vaste activa 
Saldo begin boekjaar       €    0 

Bij: Schenking H. de Wilde – Westerveld (1.04.2020)  € 4.000.000 

Stand einde boekjaar       € 4.000.000 

 
Vordering en overlopende activa.  
Saldo begin boekjaar       €     0 
Bij:  Rente       €     1 

Nalatenschap H. de Wilde – Westerveld   € 1.750.000 
Stand einde boekjaar       € 1.750.001 

 
Liquide middelen     
NL28 RABO 0128 3319 09 EUR Rekening-courant   €      32.020 
NL12 RABO 3154 5357 72 EUR Rabo BedrijfsSpaarRek.  €      10.000 
Totaal ultimo boekjaar      €      42.020 

 
Reserves en fondsen.  
Saldo begin boekjaar       €      27.712 

Bij: Algemene reserve      €      14.292 
      Bestemmingsreserve 

2
     € 4.000.000 

      Bestemmingsfonds 
3
      € 1.750.000 

Stand einde boekjaar       € 5.792.004 

 
Kortlopende schulden.  
Saldo begin boekjaar       €    0 
Bij: Bankkosten laatste maand boekjaar    €              17 
Stand einde boekjaar       €              17 

 

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN  
Niet uit de balans blijkende verplichtingen zijn donatiestoezeggingen voor 2022 t/m 2023 voor 
bedrag van € 3.000. 
 

BELANGRIJKSTE GEBEURTENISSEN IN HET BOEKJAAR.  
Op 1 april 2020 heeft de stichting haar statuten gewijzigd.  
 
Op 1 april 2020  een bijeenkomst gehouden te Anerveen waarin een voordracht is gedaan voor 
vervanging van het uitgetreden bestuurslid en voorzitter de heer J.A.H. Bruggemann.  Aansluitend 
heeft een bestuursvergadering plaatsgevonden waarin de voorgedragen de heer H.A. Enting is 
benoemd tot lid en voorzitter van het bestuur als opvolger van de heer Bruggemann.  
 
Op 1 april 2020 heeft de stichting een schenking van mevrouw H. de Wilde-Westerveld ontvangen in 
de vorm van een vordering van € 4.000.000 op de statutair te Lutten gevestigde besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jarola Beheer B.V. De voorwaarden en bedingen van 
deze schenking blijven gedurende looptijd van de vordering onverminderd van kracht. 
 
  

                                                           
2
 Bestemmingsreserve. Het bestuur heeft in lijn met haar statuten een deel van de middelen afgezonderd, omdat daaraan 

een beperkte bestedingsmogelijkheid is gegeven 
3
 Bestemmingsfonds Het bestuur heeft in lijn met de voorwaarden waaronder de nalatenschap verkregen, deze positie 

afgezonderd, omdat daaraan door de erflater een beperking is aangebracht..  
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Op 3 juni 2020 is mevrouw H. de Wilde-Westerveld helaas overleden. Zij heeft in haar testament de 
Stichting Jarola opgenomen als erfgenaam. Het geldbedrag gemoeid met deze erfenis is pas 
opeisbaar als alle legaten en overige verplichten zijn voldaan en thans derhalve nog niet beschikbaar.  
De stichting is mevrouw De Wilde-Westerveld bijzonder dank verschuldigd voor haar financiële 
inbreng.  
 
Op 3 september 2020 is een bijeenkomst gehouden te Ommen waarin een voordracht is gedaan voor 
vervanging van het uitgetreden bestuurslid en voorzitter de heer H.A. Enting.  Aansluitend heeft een 
bestuursvergadering plaatsgevonden waarin de voorgedragen de heer G. Pruim is benoemd tot lid en 
voorzitter van het bestuur als opvolger van de heer Enting.  
 
In de loop van het onderhavige boekjaar hebben zich geen andere belangrijke gebeurtenissen 
voorgedaan die nog niet hun weerslag hebben gevonden in de jaarrekening. 
 

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA HET BOEKJAAR 
Na afloop van het onderhavige boekjaar hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen voorgedaan. 
 

OVERIGE MEDEDELINGEN 
Aan de bestuursleden zijn in het boekjaar geen vergoedingen uitgekeerd of toegekend. 
 

VASTSTELLING BEDRAG BESCHIKBAAR VOOR UITKERING 
Volgens artikel 2 lid 2, sub van de statuten tracht de stichting haar in het jaarverslag genoemde 
doelstellingen onder meer te verwezenlijken door het nettorendement van het vermogen van de 
stichting uit te keren. 
 
Het voor uitkering beschikbare bedrag wordt in eerste instantie als volgt bepaald: 
 
Saldo baten en lasten einde boekjaar     € 5.764.292 
Af: Bestemmingsreserve     -/- € 4.000.000 
Af: Bestemmingsfonds     -/- € 1.750.000 

Beschikbaar bedrag uit boekjaar 2020    €     14.292, te vermeerderen met  
rendement op activa en te ontvangen 
donaties in 2021.    

 
 
28 juni 2021 
 
 
Het bestuur: 
 
 
G. Pruim    H. de Wilde-Hulzebosch   R.J.M. Brunink 
Voorzitter   Secretaris     Penningmeester 


