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STICHTING MEDS ON WHEELS 
 
Balans per 31-12-2021 
 
 
      31-12-2021  31-12-2020 
ACTIVA 
 
Liquide middelen    1.889,13  1.282,51 
 
Saldo      1.889,13  1.282,51  
      =======  ======== 
 
PASSIVA 
 
EIGEN VERMOGEN   -30.433,30  -31.039,92 
 
KORT LOPENDE SCHULDEN 
Rekening courant directeur   32.322,43  32.322,43 
 
Saldo        1.889,13      1.282,51 
      =======  ========= 
 
 
Staat van baten en lasten over 2020 
 
 
Baten       2021   2020 
 
Donaties      745,55   47,50 
 
Lasten 
 
Kosten              138,93   376,98  
 
Beschikbaar voor doel  
van de Stichting           606,62   - 329,48 
 
Uitgaven voor doel 
van de Stichting                  0             0 
  
saldo       606,62   - 329,48 
              =======  =======  
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2. Toelichting op de balans 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde 
verslaggevingsgrondslagen met inachtneming van RJ 640 (Richtlijn voor de 
jaarverslaggeving "organisaties zonder winststreven") en in de relevante wet- en regelgeving 
opgenomen bepalingen. 
Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale 
waarde. In verband met de beperkte omvang wordt voor de transitoria het kasstelsel gebruikt.  
 
ACTIVA 
 
Liquide middelen is het saldo op de bankrekening van ING Bank. Het saldo is direct 
opvraagbaar. 
 
PASSIVA 
 
Eigen vermogen   2021   2020   
 
Stand 1 januari   -31.039,92  - 30.710,44 
Resultaat boekjaar         606,62     -   329,48 
Stand 31 december   -30.433,30  - 31.039,92  
 
Kortlopende schulden 
Rekening courant directeur    32.322,43   32.322,43  
 
Totaal passiva       1.889,13   1.282,51 
        ======    ====== 
 
Rekening courant directeur € 32.322,43 (vorig jaar  € 32.322,43) 
De schuld in rekening courant aan de directeur is ontstaan als gevolg van het voorschieten van 
organisatie- en ontwikkelingskosten in de jaren 2008 tot en met 2021. Over de schuld wordt 
geen rente berekend. Omtrent aflossing en zekerheden is niets nader overeen gekomen. 
Aflossing kan eerst plaats vinden nadat de Stichting voldoende baten uit hoofde van donaties 
weet te realiseren. 
 
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen. 
De Stichting is in het verslagjaar 2013 en 2014 met diverse professionele organisaties 
overeenkomsten aangegaan inzake fondsenwerving, marketing en organisatie, bouw van een 
website e.d. 
De afspraken zijn onder meer dat eerst betaling van diensten zal plaatsvinden indien 
voldoende inkomsten zijn gegenereerd. De verplichtingen zijn derhalve voorwaardelijk en dus 
op dit moment niet te kwantificeren. 
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3. Toelichting op de staat van baten en lasten 
Baten 
Donaties € 745,55 (vorig jaar € 47,50) 
Lasten 
Kantoor en overige kosten € 138,93 (vorig jaar € 329,48) 
Beloning 
De directeur heeft in het verslagjaar en daarvoor geen beloning ontvangen. Het bestuur heeft 
in het verslagjaar en daarvoor geen beloning en geen kostenvergoeding ontvangen. 
 
4. Overige gegevens 
De Stichting Meds on Wheels is op 4 februari 2011 opgericht na een aantal jaren van 
voorbereiding en uitwerking van ideeën. De stichting heeft ten doel: 
Het realiseren en beheren van mobiele medische klinieken, en voorts al hetgeen met een en 
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn en alles in de 
ruimste zin des woords. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het bouwen van 
mobiele medische klinieken (vrachtwagentrailers in de vorm van een complete operatie-
kamer), ten einde deze beschikbaar te stellen aan hulporganisaties om door hen te worden 
ingezet in wereldwijde noodsituaties, alsmede in situaties waar mensen weinig of geen 
toegang hebben tot dergelijke medische faciliteiten. 
De Stichting heeft geen winstoogmerk. De stichting heeft de fiscale ANBI status.  
 
De Stichting is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 52015106. 
Het postadres is: 
Stichting Meds on Wheels 
Postbus 2826 
6030 AC NEDERWEERT 
Bank: NL90 INGB 0004 9712 02 
Het internet domein is www.medsonwheels.org. Het emailadres is info@medsonwheels.org. 
De Stichting heeft geen bezoekadres, omdat zij niet over een kantoor beschikt. De 
vergaderingen vinden plaats op het privé adres van een van de bestuursleden. De administratie 
bevindt zich op het privé adres van de directeur. 
 
Bestuursleden van de Stichting zijn:  
P.R. Hinrich, voorzitter 
G.M. Nurmohamed, secretaris 
F.F. Steenwinkel, penningmeester 
Directeur is L.J. de Graauw 
 


