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Voorwoord van de voorzitter 

Het jaar 2020 was ongekend. Van vrij bewegen naar heel beperkt. Met zo min mogelijk contacten, 
boodschappen doen met een mondkapje op en voortdurend onze handen wassen. Voor mensen 
buiten het gezin was al helemaal geen ruimte; geen schouder om de arm slaan of een knuffel 
geven. Voor een sociaal dier als de mens, is dat moeilijk.  
Dit alles had helaas ook invloed op de lokale initiatieven en projecten die we steunen vanuit 
Monuta Helpt, en op onze ambassadeurs en medewerkers die de aanvragen voor een donatie in 
behandeling nemen.  Een aanvraag gaat altijd gepaard met veel contact tussen Monuta en de 
aanvragers wat in 2020 niet mogelijk was. Daarom hebben we vanaf maart 2020 besloten om 
Monuta Helpt voor de rest van het jaar stop te zetten. 
Wél hebben we door het jaar heen 100 waakmanden beschikbaar gesteld en uitgereikt. Het 
directe gevolg van de succesvolle eindejaarsactie van 2019. Ook in 2021 stellen we weer 100 
waakmanden beschikbaar. 
 

Voor, tijdens én na een afscheid  
Zelf ben ik alweer 9 jaar voorzitter van Monuta Helpt, waar ik dankbaar voor en trots op ben. Het 
is een prachtig fonds om voor te werken. Vanwege alle beperkingen was er in 2020 maar één 
aanvraagronde, maar wat zaten daar mooie initiatieven bij!   
Ook na 9 jaar vind ik  het nog steeds ontroerend en hoopgevend om te zien hoeveel vrijwilligers 
er zijn die aandacht hebben voor de medemens. Die hulp bieden bij eenzaamheid of troost bij het 
verlies van een naaste. Al die vrijwilligers brengen mensen bij elkaar en creëren momenten van 
aandacht aan hen die daar behoefte aan hebben.  
27 Lokale organisaties hebben begin 2020 een donatie aangevraagd. Stuk voor stuk zinvolle 
initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan de fase voor, tijdens of na een afscheid.  
 

Monuta Helpt event 
Ieder jaar in november vindt het Monuta Helpt event plaats. Helaas ging ook daar een streep door 
vanwege COVID-19 met als  gevolg dat we geen ‘Aanvrager van het Jaar’ en geen ‘Ambassadeur 
van het Jaar’ hebben kunnen kiezen.  
Maar … er gloort licht aan de horizon en we gaan op naar betere tijden. 
 
Heel graag tot ziens! 

 



   
 

In 2020 zijn deze mooie projecten in aanmerking gekomen 

voor een donatie van Monuta Helpt 
 
Adamas Inloophuis      
Elkerliek Ziekenhuis      
Hospice 4 Vogels 
Hospice Zoetermeer 
Marikenhuis 
Pattyna Locatie Frietemea     
Stichting 1330 
Stichting Achter de Regenboog 
Stichting Argos Zorggroep 
Stichting Cardia 
Stichting De Horizon 
Stichting Kanjerwens      
Stichting Kroeldekens Vreewijk 
Stichting Lang de Zijlijn       
Stichting Libertas Leiden 
Stichting Mobiliteit voor Iedereen 
Stichting Monument voor nooit vergeten kinderen  
Stichting Nabestaanden na Zelfdoding Friesland 
Stichting Nova 
Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan    
Stichting Samenhuis 
Stichting Sobibor      
Stichting sTeun en toeverlaat     
Stichting Tröst Drechtsteden 
Stichting Viattence      
Stichting Viore       
Vrienden van het Groene Hart Z’huis 

 



   
 

Jaarrekening Monuta Helpt 2020 
 

Verslag van het bestuur 
 
De stichting heeft ten doel:  
a. het ondersteunen van algemeen nut beogende projecten, welke projecten tenminste één of 

meer van de volgende kenmerken in zich dragen:  
- een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en het welzijn van individuen of 
(achterstands)groepen;  
- steun bieden aan initiatieven van lokaal maatschappelijk belang en/of nut;  
- voorwaarden scheppen voor sociaal-culturele vooruitgang;  
- bijdragen aan een betere sociale (lokale) omgeving;  
- ondersteunen van culturele voorzieningen in de samenleving;  
- bijdragen aan de ontwikkeling en educatie in het algemeen. 

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

 
De begroting is geen stuurinstrument voor Stichting Monuta Helpt en wordt om deze reden ook 
niet opgesteld. 
 
Door ondertekening van de jaarstukken door de penningmeester blijkt de vaststelling van de 
jaarrekening. 
 
Getekend te Apeldoorn op 14 juni 2021 
 
Anita Witzier, voorzitter 
Koos van Donselaar  
Alex van de Kamp 
Jacqueline Bruil 
Quinten Fraai 

 

  



   
 

Stichting Monuta Helpt 
 
 
Balans per 31 december 2020 (in euro’s) 

(na resultaatbestemming)  
 

31 december 2020           31 december 2019 
      --------------------------           ------------------------- 
Vlottende activa 
Rekening-courant Monuta Holding N.V.    7.234     7.161  

7.234    7.161 
====    ==== 

Eigen vermogen 
Overige reserves      7.234    7.161 

7.234    7.161 
====    ==== 

 
 
 
 
Staat van baten en lasten over 2020 (in euro’s) 

 
             2020             2019 
               ---------------------------            ------------------------- 
Baten        
Bijdrage Monuta Holding N.V.               106.426             171.957 
Rente-opbrengsten                                73            105 
               
Lasten 
Giften               106.426            171.957 

-106.426   -171.957  
          73             105 

       =======   ======= 

Het positieve verschil tussen baten en lasten wordt toegevoegd aan de overige reserves. 

  



   
 

Waarderingsgrondslagen 
 
Vorderingen 
De vorderingen worden opgenomen voor het nominale bedrag, verminderd met een voorziening 
voor dubieuze vorderingen. 

 
Overige activa en passiva 
De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden. 

 

 

Grondslagen voor de resultaatberekening 
In de winst- en verliesrekening worden de aan het boekjaar toe te rekenen baten en lasten 
verantwoord op basis van historische kosten. 

 

 
 
 

Toelichting op de balans per  
31 december 2020 (in euro’s) 
 
Vlottende activa 
De rente over de rekening-courant Monuta Holding N.V. bedraagt 3 maands Euribor + 1,25% en 
wordt elk kwartaal vastgesteld. 

 
Eigen vermogen 
Overige reserves  

31 december 2020 31 december 2019 

Stand begin boekjaar    7.161    7.056 
Saldo baten en lasten          73       105 

 
Stand ultimo boekjaar    7.234    7.161 

 
De overige reserves staan ter vrije beschikking aan het bestuur van Stichting Monuta Helpt. 
 
Apeldoorn, 14 juni 2021 

 
 
 
 
 
Ambassadeurs bedankt!  
 
Ook een aanvraag indienen? 
Ga naar www.monutahelpt.nl/aanvragen 
 
Monuta Helpt 
Postbus 20 
7300 AA Apeldoorn 
 
RSIN nummer: 8111.42.127 


