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Jaarrekening  
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Balans per 31 december 2019 (na resultaatbestemming)  

 
  31 december 2019 31 december 2018 

 Toelichting   

  € € € € 

      

ACTIVA      

      

Vlottende activa      

      

Vorderingen 1     

Diverse vorderingen en      

 overlopende activa   272  9.235 

      

Liquide middelen 2  135.023  153.299 

      

   135.295  162.534 

      

PASSIVA      

      

Eigen vermogen      

      

Vrij besteedbaar vermogen: 3     

- Overige reserves   117.077  142.763 

      

Kortlopende schulden 4     

Banken  35  35  

Crediteuren  15.463  16.859  

Diverse schulden en overlopende       

 passiva  2.720  2.877  

       
   18.218  19.771 

      

   135.295  162.534 
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Staat van baten en lasten over 2019 

  

 

 

2019 

 

2018 

 Toelichting   

  € € € € 

      

Baten uit eigen fondsenwerving      

Mailing acties  122.764  133.592  

Incasso’s  217.861  236.329  

Nalatenschappen  48.260  18.446  

      

Totale baten uit       

  eigen fondsenwerving   388.885  388.367 

      

      

Kosten eigen fondsenwerving      

Directe fondsenwervingskosten 6 201.699  168.468  

Kosten database  19.261  23.234  

Uitvoeringskosten 9 12.298  13.629  

      

Totale kosten eigen       

  fondsenwerving   233.258  205.331 

      

Netto baten   155.627  183.036 

      

Schenkingen in natura 5  1.382.251  1.344.540 

      

Totaal beschikbaar voor      

  doelstelling   1.537.878  1.527.576 

      

      

Bestedingen aan doelstelling      

      

Programma uitgaven      

Verstrekte subsidies 7 171.754  143.708  

Uitvoeringskosten 9 9.559  10.217  

      

   181.313  153.925 

      

Verstrekkingen in natura 8  1.382.251  1.344.540 

      

Totaal besteed aan      

  doelstelling   1.563.564  1.498.465 

      

      

Tekort (overschot)   -25.686  29.111 
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Toelichting op de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en 

lasten over 2019 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva en bepaling van het resultaat 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 

650 “Fondsenwervende organisaties”. 

 

De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ongewijzigd gebleven ten 

opzichte van het vorige jaar. De grondslagen van waardering zijn hierna uiteengezet bij de 

toelichting op de afzonderlijke balansposten. Voor zover niets is vermeld geschiedt de 

waardering tegen nominale waarde. 

 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten uit fondsenwerving verminderd 

met de kosten en andere lasten over het jaar gewaardeerd tegen uitgaafprijzen. Baten worden 

verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen welke hun oorsprong vinden in 

het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra ze voorzienbaar zijn.  

 

Vreemde valuta 

Transacties in vreemde valuta welke gedurende het verslagjaar zijn afgewikkeld, worden 

opgenomen tegen de koers van afwikkeling. De per balansdatum in vreemde valuta luidende 

bezittingen en schulden worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. 

 

Vorderingen  

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 

vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en 

geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze 

voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

Liquide middelen 

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. 

 

Eigen vermogen 

Binnen het eigen vermogen vallen onder het vrij besteedbaar vermogen de overige reserves. 

 

Overige reserves 

De overige reserves betreffen reservemiddelen waar nog geen bestemming aan is gegeven, 

maar zullen worden besteed in het kader van de doelstelling.  

 


