
JAARREKENING 2020 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor kleine fondsenwervende 
instellingen zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn RJK C2).  
 
 
Grondslagen Jaarrekening 
 
Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor kleine fondsenwervende 
instellingen zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn RJK C2). 
 
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 
Algemeen 
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 
Indien geen 
specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In 
2020 is alleen een rekening van ING bank aanwezig met een positief saldo. 
 
Liquide middelen 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije 
beschikking aan de stichting. In 2020 zijn geen liquide middelen aanwezig anders dan op de rekening 
van de ING bank. 
 
Reserves en fondsen 
Algemene reserve 
Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Dit 
bedrag is vrij 
beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden besteed. In 2020 zijn 
geen schulden aanwezig en vormt het saldo van de ING rekening de totale bezitting van de stichting. 
 
Fondsen 
Wanneer door derden een donatie is gegeven zonder oormerk wordt door het bestuur een 
bestemming voor deze donatie gegeven overeenkomend met de doelstelling van de stichting. 
 
Bestemmingsfondsen 
Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven 
(geoormerkt) wordt dit deel aangemerkt te worden als "bestemmingsfonds". In dit geval heeft niet het 
bestuur van de stichting, maar de gever een bestemming aan de middelen gegeven. De 
bestemmingsfondsen bestaan uit geoormerkte baten die nog niet volledig aan de geoormerkte 
doelstelling zijn besteed (waaronder fondsen op naam). 
 
 
Grondslagen voor de staat van baten en lasten 
 
Algemeen 
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. 
 
Er zijn geen voorlopige betalingen ontvangen en er is geen verkrijging belast met vruchtgebruik 
ontvangen 
 
Toelichting op de staat van baten en lasten 
 De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding 
plaats voor gemaakte kosten. Veelal worden deze kosten niet gedeclareerd of geschonken als gift.  
 
De stichting heeft geen werknemers in dienst. De bestuursleden werken op vrijwillige basis. . 
 



Kosten gemaakt voor projectbezoeken zijn verantwoord onder de doelbestedingen (bestuursreizen 
naar projecten).Er zijn in 2020 geen kosten gedeclareerd voor bestuursreizen. 
 
Ratio's 

Jaar       2020 2019 
1. Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding/totaal baten) 0,0%*) 0,0% 
2. Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding/totaal lasten)  0,0% 0,0% 
3. Kosten eigen fondsenwerving/baten eigen fondsenwerving  0,0% 0,0% 
4. Kosten beheer & administratie/totaal lasten    100%  100% 

 
1) In 2019 en 2020 heeft geen doelbesteding plaats gevonden 
2) idem 
3) In 2019 en 2020 zijn geen kosten gedeclareerd voor fondsenwerving 
4) In 2019 en 2020 bestaan de totale lasten volledig uit kosten beheer en administratie 
 
Vaststelling en goedkeuring 
Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt 
een controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Een kascommissie heeft op 1 februari 2020 
de balans, staat van baten en lasten en onderliggende bescheiden van de Stichting gecontroleerd. 
Onder meer is vastgesteld dat de begin- en eindsaldi van de bankrekeningen corresponderen met de 
betreffende bankafschriften. Voorts is geconstateerd dat alle inkomsten en uitgaven verantwoord zijn 
door middel van schriftelijke bescheiden. De kascommissie heeft geen opmerkingen over de financiële 
stukken en is van mening dat deze stukken een getrouw beeld geven van het handelen van het 
bestuur en de toestand van de Stichting. 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld. 

BALANS  
31-12-2020 31-12-2019 %± 

Rekening ING 3.077,60 770,96 299,2% 
Rekening ING fonds donatie niet geoormerkt 5.000,00 -.- -.- 
TOTAAL 8.077,60 770,96 947,7% 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN  
2020 2019 %± 

LASTEN 
   

Kosten algemeen -8,00 -.- -.- 
Huur -.- -25,00 100,0% 
website -300,00 -208,00 -44,2% 
Reiskosten -12,00 -.- -.- 
Kosten secretariaat -7,50 -79,04 90,5% 
Drukwerk en reclame -92,20 -.- -.- 
Bankkosten -110,64 -.- -.- 
TOTALE LASTEN -530,34 -312,04 -70,0% 
BATEN 

   

Donaties particulieren 1.200,00 1.033,00 16,2% 
Donaties instellingen 1.628,98 -.- -.- 
Donaties fondsen 5.000,00 -.- -.- 
Inkomsten algemeen 8,00 50,00 -84,0% 
TOTALE BATEN 7.836,98 1.083,00 623,6% 
TOTAAL 7.306,64 770,96 847,7% 
 


