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Bestuursverslag 
 

De Stichting Zilveren Maan (hierna: De Stichting) is opgericht op 14 mei 2018 en heeft als doel dat 

kinderen, jongeren en ouders verder kunnen na verlies en verdriet, in elke vorm, en zij vanuit 

kwetsbaarheid weer vertrouwen in hun toekomst krijgen. Het is een landelijk werkende stichting die 

samen met kinderen/jongeren en ouders het pad van rouw en verlies loopt en hen hierbij begeleidt 

om ze daarna in vertrouwen en met veerkracht weer los te kunnen laten.  Dit gebeurt door middel van 

de Zilveren Maan Methode en –programma’s, die vormgegeven worden in lotgenotencontacten, 

groepsbijeenkomsten, trainingen en individuele begeleiding. 

De Stichting is gevestigd aan de Oude Parklaan 111/1.18, 1901 ZZ Castricum. 

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen: 

• F. Driessen, voorzitter 

• M. Folkeringa, secretaris 

• R. van der Meer, penningmeester 

In 2021 heeft de Stichting zes zevenweekse lotgenotengroepen voor de BUCH1 gemeenten volledig 

afgerond. Ook is in 2021 één vierweekse fondsengroep gedraaid. Door de aanhoudende COVID-19 

maatregelen is pas later in het jaar gestart met het draaien van groepen. Drie lotgenotengroepen zijn 

als gevolg daarvan pas eind 2021 opgestart en zullen in 2022 worden afgerond. Verder heeft een school 

vanuit de corona steunmaatregelen een extra groep gefinancierd. Aan de lotgenoten- en 

fondsengroepen hebben in 2021 in totaal 76 kinderen en jongeren deelgenomen.  

De exploitatie van de stichting is voor 2021 stabiel. De kosten van de coaches kunnen worden gedekt 

vanuit de verstrekte subsidies en de beheerlasten zijn overzichtelijk.  

De interne organisatie is neergezet; het bestuur is ingewerkt en de samenwerking met de coaches 

verloopt soepel. 

In 2022 zal gewerkt aan de volgende doelstellingen: 

• Continueren van lotgenotengroepen 

o Succesvol blijven uitvoeren van de lotgenoten groepen in de BUCH gemeentes. 

o Succesvol afronden van de huidige Fondsengroepen.  

• Werving en groei 

o Contact intensiveren met nieuwe scholen in andere gemeentes 

o Het organiseren van een sponsoractie in samenwerking met de coaches 

o Geven van gastlessen, workshops en de training Rouw & Verlies voor professionals 

• Communicatie 

o Ontwikkelen van een filmpje om in te zetten in de werving en communicatie 

o Actief positioneren van Stichting Zilveren Maan op LinkedIn 

o Prentenboek ontwikkelen en lanceren 

• Eigen ontwikkeling 

o Het organiseren van intervisie momenten met de coaches. 

 

 
1 Bergen – Uitgeest – Castricum – Heiloo  
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Balans per 31 december 2021 (na resultaatbestemming) 
 

 

 

 

  

in € 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2020

Eigen vermogen

Algemene reserves 7.439 4.430

Langlopende schulden

Praktijk ZM 3.067 3.067

Vorderingen Kortlopende schulden

Debiteuren 182 0 Vooruitontvangen fondsgelden 47.398 50.189

Nog te ontvangen bedragen 0 2.936 Vooruitontvangen subsidie 7.151 2.904

Vooruitbetaalde bedragen 1.315 0 Crediteuren 300 0

1.497 2.936 Nog te betalen bedragen 3.848 1.203

58.697 54.296

Liquide middelen

Bank 67.706 58.857

69.203 61.793 69.203 61.793
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Staat van baten en lasten over 2021 
 

 

  

in €

Baten

Lotgenoten- en fondsgroepen 40.071 53.897 52.618

Giften 0 100 75

Praktijk ZM 0 0 464

Totaal 40.071 53.997 53.157

Directe kosten

Kosten coaches 31.096 46.511 37.901

Kosten workshops 1.576 1.800 1.833

Administratie en ondersteuning 982 2.200 6.588

33.653 50.511 46.322

Brutomarge 6.417 3.486 6.835

Beheerlasten

Reclame 2.687 2.000 345

Verzekering 394 400 388

Bank en rente 327 200 331

Overig 0 200 475

3.408 2.800 1.539

Resultaat 3.009 686 5.296

2021 2021 Begroting 2020
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Toelichting op de balans per 31 december 2021 
 

Vorderingen 

De vooruitbetaalde bedragen hebben betrekking op een vooruitbetaling voor een in 2022 op te 

leveren introductiefilm over de stichting. 

 

Eigen vermogen 

De toename van het eigen vermogen wordt uitsluitend veroorzaakt door het positieve resultaat over 

het boekjaar 2021 ad €2.748. 

 

Langlopende schulden 

De lening o/g betreft een financiering die verstrekt is door de Praktijk Zilveren Maan en hangt samen 

met de gemaakte en verwachte kosten die samenhangen met de oprichting en positionering van de 

stichting in 2018. Het verschuldigde rentepercentage is vastgesteld op 5% per jaar en is verschuldigd 

bij algehele aflossing van deze lening. De aflossingen worden jaarlijks op basis van de liquiditeitspositie 

van de stichting vastgesteld. 

 

Kortlopende schulden 

De vooruitontvangen fondsgelden zijn beschikbaar om in 2022 nog minimaal 3 fondsgroepen te 

draaien. Daarnaast is in 2021 nog eens €6.000 ontvangen van een fonds. De verwachting is dat de 

groepen in 2022 gedraaid kunnen worden. 

De vooruitontvangen subsidie heeft betrekking op de lotgenotengroepen die eind 2021 zijn opgestart 

en in 2022 worden afgerond.  

De nog te betalen bedragen hebben hoofdzakelijk betrekking op kosten van coaches waarvoor nog 

geen factuur is ontvangen.  
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Voorstel tot resultaatbestemming 
 

Het bestuur wordt voorgesteld het exploitatieresultaat over 2021 van €3.009 toe te voegen aan de 

algemene reserves. 

Dit voorstel is reeds in de balans verwerkt. 

 

 

Castricum, 11 april 2022 

Mevr. F. Driessen, voorzitter: 

 

Dhr. M. Folkeringa, secretaris: 

 

 

 

Dhr. R. van der Meer, penningmeester: 

 


