
Toelichting op de begroting 2021 en 2022 van Stichting Happy Wings 
 
De Stichting heeft ondanks een jaar met veel aanpassingen en maatregelen waarnaar gehandeld moest worden een goed resultaat behaald. 
Mede dankzij een betalingsovereenkomst met de gemeente Zaanstad voor één van onze zorgkinderen.  
 
Het jaar 2021 staat helaas nog steeds in het teken van de door de overheid opgelegde maatregelen en zal nog een jaar van aanpassingen 
vragen. Voor de begroting van 2021 is daarom als basis de cijfers van 2020 genomen. Met dien verstande dat er per 1 april aan een extra 
zorgkind dagbesteding wordt geboden. 
 
Voor de begroting van 2022 is uitgegaan van een nieuwe locatie waarbij de lasten van deze locatie door de Stichting gedragen zullen worden. 
Bij een nieuwe locatie kan hoogstwaarschijnlijk het aantal zorgkinderen verhoogd worden, maar daar is in de begroting (nog) geen rekening 
mee gehouden. Gezien het huidige maatregelen klimaat en de invloed die deze heeft op de langere termijn, is het zeer lastig in te schatten hoe 
2022 eruit gaat zien. Vandaar dat wij vooralsnog uitgaan van de huidige baten. 
 
Baten 
 
Per 1 april 2020 is er een betalingsovereenkomst met de gemeente Zaanstad afgesloten voor de dagbesteding van een van de zorgkinderen. 
Het is een nieuwe overeenkomst in het kader van de Jeugdwet, maar het betreft een cliënt die sinds maart 2019 dagbesteding heeft bij Happy 
Wings. 
 
Dit houdt in dat er financieel gezien stabiliteit is gekomen. De overeenkomst loopt tot 14 november 2021. De betreffende cliënt wordt op deze 
datum 18 jaar en valt vanaf die datum niet meer onder de Jeugdwet. De intentie is dat de overeenkomst in het kader van de Jeugdwet vanaf 14 
november 2021 wordt omgezet naar een opvolgende overeenkomst. 
 
De afgesproken uurvergoeding voor deze cliënt is € 39,06 per uur.  
De cliënt heeft 5 dagen per week dagbesteding gedurende 7 uur per dag. Per maand betekent dat een bedrag van € 5.468,40. 
 
Per 1 september 2019 heeft een tweede cliënt dagbesteding bij Happy Wings. De vergoeding is op basis van een contract  afgesloten bij een 
zorginstelling.  Zij is in 2021 4 dagen  per week aanwezig. Per maand betekent dit een bedrag van € 1200,-. 
 



Per 1 april 2021 is een derde cliënt gestart met dagbesteding bij Happy Wings. Deze cliënt komt 2 dagen per week voor onbepaalde tijd. Dat 
betekent een vergoeding van € 600,- per maand, op basis van een contract dat afgesloten is bij dezelfde zorginstelling als bij de tweede cliënt. 
 
De totale baten uit dagbesteding worden daarmee begroot op  € 85.400,- (afgerond) in 2021. 
 
Voor het jaar 2022 worden de inkomsten uit dagbesteding volgens de contracten begroot op € 87.200,-. 
 
De donaties en de baten uit workshops zijn de afgelopen 2 jaar redelijk stabiel geweest en zijn daarom als basis genomen voor de begroting 
2021 en 2022. 
 
Lasten 

 
• Voor 2022 worden de locatiekosten / woonlasten geschat op € 2000,- per maand (inclusief woonhuisverzekeringen en water).  
• Energiekosten van de zorgboerderij worden geschat op € 250,- per maand. Voor een jaar is dat € 3000,-. 
• In 2020 heeft stichting Happy Wings voor een bedrag van € 26.798,- de valkeniers van Birdlive ingehuurd om de dagbesteding te kunnen 

verzorgen. Voor 2021 wordt het inkopen van Birdlive geschat op € 25.000,- om de gewenste dagbesteding te kunnen bieden.  
• De autokosten zijn voor 2021 en 2022 geschat op 3000 euro, op basis van de bedragen van de voorgaande jaren. 
• De bankkosten waren in 2020 189 euro, en staan voor 200 euro op de begroting van 2021. 
• De verzekering van de auto bedroeg in 2020 1377 euro en staat voor 2021 voor 1500 euro op de begroting. 
• De Interpolis zeker van je zaak verzekering was 58 euro in 2020. Voor 2021 is rekening gehouden met een verhoging van premies, 

aangezien er intussen een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten. In 2021 rekenen wij op een totaal aan premies van € 
500. 

• In 2020 is aan drukwerk en portokosten respectievelijk 479 euro en 146 euro uitgegeven. In de begroting van 2021 is daar 500 euro voor 
opgenomen, onder de post reclamekosten. Voor porti is een bedrag van 150 euro opgenomen.  

• In 2020 bestaan de administratiekosten uit de kosten voor het opmaken van de jaarrekening en bedraagt € 363,-. Voor 2021 is daar een 
bedrag van € 500,- voor gereserveerd. 

• De bestuurskosten/representatiekosten waren in 2020 iets hoger dan in 2019 en worden derhalve voor 2021 begroot op € 300,- . 
• In 2020 is er wederom geen sponsorbijeenkomst gehouden i.v.m. de maatregelen rondom de Corona-uitbraak. Voor 2021 staat dat wel 

weer op de planning aan het eind van het jaar, vandaar dat er een bedrag van 500 euro voor is opgenomen. 



• Omdat de baten van de Stichting in de afgelopen 2 jaar fors zijn toegenomen hebben wij in 2020 financieel en juridisch advies 
ingewonnen om de Stichting beter vorm te geven. Voor 2021 verwachten wij daar geen kosten voor te hoeven maken. 
 
Resultaat 
 
Door de voornoemde toename van baten en de relatief lage lasten, heeft de Stichting ook in 2020 een positief saldo van baten en lasten 
ten bedrage van € 39.344,- . In totaal (de saldo’s t/m 2020) bestaat de reserve uit een bedrag van € 57.987,- . Deze reserves zullen 
aangewend worden ten behoeve van de nieuwe locatie. 

 
 


