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 A. Financieel jaarverslag 
 
 

Activa 31-12-2009 31-12-2008
spaarrekening SNSregiobank 10.478 5.846
Betaalrekening SNSregiobank 236 184
contanten 35 72

Totaal 10.750 6.103

Passiva
reserve studieprojecten 5.372 4.199
reserve project ouderenzorg 706 750
reserve muziekproject 642 96
reserve kopieerapparaat 651
reserve project medische zorg 27
reserve bank- en promotiekosten 176
reserve algemeen 3.176 1.058

Totaal 10.750 6.103

Balans per 31-12-2009

 



Baten
Werkelijk 

2009
Begroot 
2009

Werkelijk 
2008

Baten uit eigen fondsenwerving
giften studieprojecten 4.658 4.000 0

giften ouderenzorg 800 600 0

giften muziekproject 406 300 0

gift kopieerapparaat 1.110 0 0

overige giften 3.464 2.000 10.213

Totale baten eigen fondsenwerving 10.438 6.900 10.213

Baten uit gezamenlijke acties
inkomsten Indonesiedag 1.429 0 0

Totale baten uit gezamenlijke acties 1.429 0 0

Overige baten
Aanwezig startkapitaal 0 0 3.217

ontvangen rente 63 0 0

Totale overige baten 63 3.217

Totale baten 11.930 6.900 13.430

Lasten
Werkelijk 

2009
Begroot 
2009

Werkelijk 
2008

Besteed aan doelstelling
project bibliotheek 0 0 2.000

project woning 0 0 900

studieprojecten 3.715 4.700 3.420

project ouderenzorg 844 1.000 239

muziekproject 1.075 700 359

kopieerapparaat 459 1.500

project medische zorg 48 0 80

project weeskinderen 194 200 175
project woordenboeken 63 0 27

Totaal besteed aan doelstelling 6.398 8.100 7.201

Lasten uit gezamenlijke acties
uitgaven Indonesiedag 648 0 0

Totaal lasten uit gezamelijke acties 648 0 0

Werving baten
promotiekosten 196 200 80

Totaal werving baten 196 200 80

Beheer en administratie
bankkosten 15 200 46

inschrijving Kamer van Koophandel 26 0 0

Totaal beheer en administratie 41 200 46

Totale lasten 7.283 8.500 7.327

Resultaat 4.647 -1.600 6.103

Toevoeging/onttrekking aan:
reserve algemeen 2.117 -1.600 1.058

bestemmingsprojecten 2.529 5.045
4.647 -1.600 6.103

Staat van Baten en Lasten 2009

 



B. Toelichting op de Balans en de Staat van Baten en Lasten 
 
 
Algemeen 
Met ingang van het verslagjaar 2009 is de balans is opgesteld conform de richtlijn 
(650) voor Fondsenwervende Instellingen. Als gevolg hiervan zijn eerst alle baten 
weergegeven, daarna gevolgd door alle lasten. De vergelijkende cijfers in de Staat 
van Baten en Lasten over 2008 zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast. 
Alle bedragen zijn vermeld in Euro. De activa en de passiva opgenomen tegen 
nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waar ze 
betrekking op hebben 
 
Waarderingsgrondslagen  
Algemeen 
Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarden. 
Eigen vermogen 
Het eigen vermogen wordt aangewend in het kader van de doelstelling van de 
stichting. 
Het eigen vermogen bestaat uit: 

• Algemene reserve: betreft het vermogen dat niet is vastgelegd of benodigd 
voor aanvulling van de projectenreserves 

• Projectenreserves: de projectenreserves bestaan uit giften waaraan door 
derden een specifieke bestemming is gegeven of die vanuit de algemene 
reserve zijn overgeheveld naar een specifiek project. 

 
Grondslagen voor resultaatbepaling 
Baten en lasten 
Onder baten wordt verstaan alle in het boekjaar ontvangen bedragen uit giften. 
Onder baten wordt ook verstaan de rentebaten.  
Separaat zijn de baten uit gezamenlijke acties verantwoord. Deze hebben betrekking 
op de giften voor de Indonesiedag die gezamenlijk met Stichting Kita Juga is 
georganiseerd. 
Onder lasten worden verstaan alle in het boekjaar toe te rekenen bestedingen t.b.v. 
de doelstelling. Ook horen hiertoe de kosten van eigen fondsenwerving, zijnde alle 
kosten van activiteiten voor het verkrijgen van giften t.b.v. de doelstelling.  
Separaat zijn de lasten uit gezamenlijke acties verantwoord. Deze hebben betrekking 
op de uitgaven voor de Indonesiedag die gezamenlijk met Stichting Kita Juga is 
georganiseerd. 
Ten slotte de kosten van beheer en administratie, zijnde de kosten die gemaakt 
worden voor administratievoering welke niet direct zijn toe te rekenen aan de 
doelstelling of het verwerven van baten. 
. 



C. Begroting 2010-2012 
 

Inkomsten 2010 2011 2012

Giften studieprojecten 4.410 4.410 4.410
Giften ouderenzorg 800 800 800
Giften muziekproject 300 300 300

Giften niet gespecificeerd 2.000 2.500 2.500
Onttrekking aan reserves 1.790 390

Totaal inkomsten 7.510 8.010 8.010

Uitgaven
Studieprojecten 4.660 7.000 5.600
Ouderenzorg 1.000 1.000 1.000
Muziekproject 780 800 800
Project kopieerapparaat 300 300 300
Project weeskinderen 400 400 400
Promotiekosten 200 200 200

Beheer en administratiekosten 100 100 100
Toevoeging aan reserves 70

Totaal uitgaven 7.510 9.800 8.400

Begroting 2010-2012

 
De verwachting is dat er in 2010 voldoende inkomsten zijn zonder dat er gebruik 
wordt gemaakt van de reserveringen 
In 2011 start er waarschijnlijk weer een studente met een universitaire studie. 
Hiervoor is vanaf 2009 al geld gereserveerd. We verwachten dat het voor de 
opstartkosten noodzakelijk is gebruik te maken van de al gereserveerde gelden. De 
structurele kosten zijn voor 75% afgedekt. Het overige tekort komt eveneens uit de 
reserve studieprojecten. 
In 2012 verwachten we eveneens dat de structurele kosten voor deze studie voor 
75% zijn afgedekt. Indien het niet lukt om de overige 25% structureel te financieren 
wordt het tekort aangevuld uit de algemene reserve.  
 
 


