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Balans per 31 december 2016
(Na resultaatbestemming) 

ACTIVA 31-12-16 31-12-15 

€ € 

VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen en overlopende activa 

Vorderingen en overlopende activa - - 

Liquide middelen 74.169 2.197 

Totaal activa 74.169 2.197

PASSIVA 31-12-16 31-12-15 

€ € 

STICHTINGSVERMOGEN 12.906 1.944 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

Zekerheidsplan 60.900 

Schulden en overlopende passiva 363 253 

61.263 253 

Totaal passiva 74.169 2.197
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Staat van baten en lasten 

2016 2015 

€ 

Baten 13.302 2.877 

Lasten 

Overige stichtingskosten 2.340 933 

Batig saldo 10.962 1.944 



12 

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Algemeen 

De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. 

Waarderingsgrondslagen voor de balans 

Algemeen 

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. 

Vorderingen 

Waardering van vorderingen geschiedt, indien noodzakelijk, onder aftrek van een voorziening van 

oninbaarheid, gebaseerd op individuele beoordeling van de vordering. 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden hebben alle een looptijd van ten hoogste 1 jaar. 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Algemeen 

In principe wordt er geen positief of negatief resultaat behaald, omdat alle gemaakte kosten worden 

omgeslagen over de deelnemers. 

Bedrijfskosten 

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van 

waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

Vennootschapsbelasting 

De stichting is niet vennootschapsbelastingplichtig. 
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Toelichting op de balans per 31 december 2016 

ACTIVA 31-12-16 

€ 

VLOTTENDE ACTIVA 

Liquide middelen 

ING Bank N.V. te Amsterdam, dit betreft een  

zogenaamde bestuurrekening aangehouden onder 

nummer: NL32INGB0006839108. Het saldo van de rekening 

is in overeenstemming met het bankafschrift per 

balansdatum en bedraagt 4.769 

ING Bank N.V. te Amsterdam, dit betreft een  

zogenaamde spaarrekening aangehouden onder 

nummer: NL32INGB0006839108. Het saldo van de rekening 

is in overeenstemming met het bankafschrift per 

balansdatum en bedraagt 8.500 

Rabobank Gooi en Vechtstreek. te Hilversum, dit betreft een 

zogenaamde Bedrijfsspaarrekening aangehouden onder 

nummer: NL75RABO1098251814. Het saldo van de rekening 

is in overeenstemming met het bankafschrift per 

balansdatum en bedraagt 60.900 

Totaal liquide middelen 74.169 
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Toelichting op de balans per 31 december 2016 

PASSIVA 31-12-16 31-12-15 

€ € 

STICHTINGSVERMOGEN 

Saldo per 1 januari 2016 1.944 - 

Saldo staat van baten en lasten 10.962 1.944 

Balans per 31 december 2016 12.906 1.944

Overige schulden en overlopende passiva 

Zekerheidsplan 60.900 

Administratiekosten 363 253 

Balans per 31 december 2016 61.263 253 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 

2016 2015 

BATEN € 

Sponsoring 4.224 910 

Inschrijvingen 1.050 - 

Actie AH 1.105 1.242 

Kerstmarkt 1.291 725 

Vriendenloterij 4.401 - 

Collecte 1.231 -

Totaal baten 13.302 2.877 

LASTEN 

Overige stichtingslasten 

Algemene kosten 

Kantoorkosten 297 198 

Kosten vergaderingen 201 274 

Administratiekosten 363 181 

Notariskosten 546 260 

Verzekeringen 720 - 

Overige algemene kosten 157 - 

Totaal algemene kosten 2.284 913 

Totaal bedrijfskosten 2.284 913 

Rentelasten en soortgelijke kosten 

Bankrente en kosten 56 20 

Totaal 2.340 933 
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Overige gegevens 

Statutaire bepaling inzake de bestemming van het resultaat

De staat van baten en lasten over 2015 sluit met een positief saldo van € 10.962, dit saldo is ten 

gunste gebracht van het stichtingsvermogen. 




