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Jaarverslag
Jaarverslag van het bestuur

De directie/bestuurder van de stichting maakt gebruik van de vrijstelling van art. 2:396 lid 7 BW en 
heeft geen jaarverslag van het bestuur opgesteld.
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Jaarrekening

Balans per 31 december 2020

Activa (na resultaatbestemming) NR 31-12-2020 31-12-2019

€ €

Vlottende activa

Debiteuren 1 26.210                    -                          
Liquide middelen 2 29.249                    113                         

55.459                    113                         

Totaal generaal 55.459                    113                         
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Passiva (na resultaatbestemming) NR 31-12-2020 31-12-2019

€ €

Eigen vermogen

Algemene reserve 3 54.249                    113                         

Totaal 54.249                    113                         

Overige schulden

Overige schulden 4 1.210                      -                          

1.210                      -                          

Totaal generaal 55.459                    113                         
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Staat van baten en lasten over 2020

NR 2020 2019
€ €

Opbrengsten 5 55.483                    297                         

Totale bedrijfsopbrengsten 55.483                    297                         

Giften 6 -                           -                           

Bruto resultaat 55.483                    297                          

Overige organisatiekosten 7 1.347                      155                         

Som der bedrijfslasten 1.347                      155                         

Bedrijfsresultaat 54.136                    142                         

Financiële baten en lasten 8 -                          1-                              

Resultaat 54.136                    141                         
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Toelichting op de jaarrekening

Algemeen

Inleiding
Bij akte van 16 september 2016 is Stichting Marc Cornelissen Brightlands Award  (hierna ook: SMCBA) opgericht door
Chemelot Campus B.V.

De stichting  is ingeschreven in het handelsregister van Koophandel en Fabrieken Limburg onder 
dossiernummer 66850088 . De statutaire vestigingsplaats van SMCBA is Sittard-Geleen. Het adres 
van de stichting is Urmonderbaan 22, 6167 RD, Geleen.

Stichting Marc Cornelissen Brightlands Award staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling
met ANBI nummer 856724142.

Doel
De activiteiten van Stichting  Marc Cornelissen Brightlands Award bestaan uit het periodiek uitreiken van de 
Marc Cornelissen Brightlands Award; het verrichten van alle werkzaamheden, die met het 
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

Bestuur
De stichting wordt geleid door een bestuur, bestaande uit tenminste twee leden. Chemelot Campus B.V. (ingeschreven in het 
handelsregister onder nummer 52201619) en Stichting Marc Cornelissen Foundation (ingeschreven in het handelsregister onder 
nummer 66042135) benoemen elk één bestuurder. Voorts kan het bestuur één of meer bestuurders benoemen.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een niet bovenmatige vergoeding 
van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Van dit recht is in het boekjaar 2020 geen gebruik gemaakt.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW, op basis van going concern veronderstelling.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de betreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke
verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij
voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reele waarde en vervolgens gewaardeerd tegen
een geamortiseerde kostprijs, De reele waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering
gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
De vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan,
dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Schulden

De schulden zijn eveneens gewaardeerd tegen de nominale waarde. Kortlopende schulden hebben 
een looptijd, die korter dan één jaar is.

Financiële instrumenten

Behoudens de hiervoor genoemde financiële instrumenten (zoals vorderingen en schulden) heeft de 
vennootschap geen financiële derivaten.
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Resultaat

Het resultaat wordt bepaald door het verschil tussen de aan het verslagjaar toe te rekenen opbrengsten en overige
inkomsten enerzijds en alle hiermede verband houdende, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten anderzijds.
Kosten en verliezen worden genomen op het moment dat deze voorzienbaar zijn.

Omzetbelasting
De stichting MCBA is niet belastingplichtig voor de omzetbelasting, omdat de stichting geen onderneming drijft 
in die zin dat de stichting met haar donateurs geen overeenkomst aangaat waarbij over en weer gepresteerd wordt.

Vennootschapsbelasting

De stichting MCBA is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting, omdat de stichting geen onderneming drijft 
in die zin dat de stichting met behulp van arbeid en kapitaal winst beoogt te behalen of werkzaamheden uitvoert die uiterlijk 
te vergelijken zijn met een onderneming. Tevens treedt zij niet in concurrentie met andere ondernemingen.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

1. Debiteuren
31-12-2020 31-12-2019

€ €

Debiteuren 26.210                    -                          

De debiteuren hebben ultimo 2020 betrekking op toegezegde donaties welke in 2021 is ontvangen. 

2. Liquide middelen
31-12-2020 31-12-2019

€ €

Banken 29.249                    113                         

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting

3. Algemene reserve
31-12-2020 31-12-2019

€ €

Stand per 1 januari 113                         28-                           
Resultaat verslagjaar 54.136                    141                         

Stand per 31 december 54.249                    113                         

4. Overige schulden
31-12-2020 31-12-2019

€ €

Overlopende passiva 1.210                      -                          
Nog uit te keren giften -                          -                          

1.210                      -                          

Nog uit te keren giften:
In 2019 en 2020 hebben er geen prijsuitreikingen plaatsgevonden. Op 20 januari 2021 heeft er wel een prijsuitreiking 
plaatsgevonden. De prijs van € 35.000,- is in 2021 toegekend en overgemaakt aan de winnaar, derhalve is er ultimo 2020 
geen kortlopende verplichting nog uit te keren giften opgenomen op de balans.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

Er zijn door de stichting geen rechten/verplichtingen aangegaan vóór balansdatum met een langlopend karakter.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die invloed hebben op het beeld van de jaarrekening.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten

5. Opbrengsten

2020 2019
€ €

Ontvangen donaties 55.483                    297                         

55.483                    297                         

6. Giften
 

2020 2019
€ €

Giften in verband met prijsuitrijking -                          -                          

-                          -                          

7. Overige organisatiekosten

Algemene kosten 2020 2019
€ €

Administratiekosten 1.210                      0
Bankkosten 137                         155                         

Totaal algemene kosten 1.347                      155                         

Totaal overige bedrijfskosten 1.347                      155                         

8. Financiële baten en lasten
2020 2019

€ €

Rentebaten -                          -                          
Rentelasten -                          1-                              

Totaal -                          1-                              
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Resultaatbestemming

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat

In de statuten is bepaald dat het exploitatieresultaat ter beschikking staat aan het bestuur.

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019

De jaarrekening 2019 is op 7 mei 2020 vastgesteld door het bestuur. 
Het bestuur heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020

In de jaarvergadering van het bestuur wordt voorgesteld om het resultaat over 2020
als volgt te verdelen:

Toevoeging aan de algemene reserve 54.136€                 

Dit voorstel is als zodanig in de jaarrekening verwerkt.
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Ondertekening van de jaarrekening
Sittard-Geleen, 18 maart 2020

Statutair Bestuurders:

Mevrouw M.J.A. van der Hoeven
Voorzitter

De heer M.L.A.M.J. Olivers
Secretaris, penningmeester

Mevrouw I.B. Bomhof-Arends
Bestuurslid

De heer G.J.E. Vroemen
Bestuurslid

De heer M.J.H. Quadvlieg
Bestuurslid

De heer M. E. Schuurman
Bestuurslid
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