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In het jaar 2021 zijn er twee uitkeringen gedaan aan de Stichting Microjustice. Het betreft 
een bedrag van EUR 10.000 ter ondersteuning van het schrijven van een boek over de 
Stichting Microjustice. Vervolgens was er ook een uitkering aan Stichting Microjustice van 
EUR 12.150 ter ondersteuning van een coaching programma ten behoeve van de directie van 
Microjustice. Naar verwachting zal er ook in de nabije toekomst een beroep worden gedaan 
door Microjustice op Friends of Microjustice (FOM) voor een financiële ondersteuning.  
In het verslagjaar is er een toezegging gedaan aan Microjustice voor een bedrag van EUR 
40.000. Dit bedrag is vooral bestemd voor management en fundraising. De eerste tranche 
van EUR 10.000 is begin 2022 voldaan.  
In de toekomst verwachten wij een verder beroep op ondersteuning, met name ten behoeve 
van de eerste vestiging in Egypte. Uit onderzoek is gebleken dat er in Egypte grote behoefte 
bestaat aan de diensten van Microjustice. 
 
 
ENKELE KERNCIJFERS 
 
Per ultimo 2021 bedraagt het balanstotaal van Stichting FOM EUR 255.383. Vergeleken met 
ultimo 2020 is het balanstotaal iets afgenomen als gevolg van de uitkeringen die in het jaar 
2021 zijn gedaan aan Microjustice. 
 
Aan bankkosten is er EUR 238,50 betaald. Ook is er rente betaald van EUR 308,27 over de 
spaarsaldi. Dit is het gevolg van de negatieve rente die over spaarrekeningen wordt 
gerekend door de banken als gevolg van het beleid van de ECB. Naar aanleiding daarvan 
heeft het bestuur de spaarsaldi gespreid over twee banken om de te betalen negatieve rente 
zo beperkt mogelijk te houden. Inmiddels is het beleid van de ECB in de loop van 2022 
gewijzigd, zodat in de nabije toekomst, naar verwachting, er geen negatieve rente meer 
berekend zal worden. 
 
 
Anton L.A.M. van Rooijen, Voorzitter 
Rob Zeldenrust, Secretaris  
Rolf van Nieuwenhuyzen, Penningmeester 
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Balans    
 Per 31-12-2021 Per 31-12-2020 Per 31-12-2019 
Activa    
Banken EUR 252.761,52 275.303,11         275.446,30 
Banken USD              2.980                   2.980              2.980 
EUR              2.621                   2.438              2.660 
Balans totaal          255.382,52              277.741,11          278.106,30 

 
Passiva    
Eigen vermogen           255.382,52              277.741,11          278.106,30 

 
Inkomsten 2021 2020 2019 
Rentebank              -/-308,27                     6,13           75,09 
Donaties EUR                            0                         0                 0 
Totale inkomen EUR                 -308,27                      6,31          75,09 

 
Uitgaven 2021 2020 2019 
Kosten bank                  238,50                   207,15          198,00 
Totale kosten                  238,50                   207,15           198,00 

 
Saldo inkomen  
En uitgaven 

   

EUR                 -546,77                 -200,84            -122,91 
 
 


