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Betreft: Financieel verslag 2014
Onze ref: 6996300/RDN/2014-0-1-1
Middelburg, 17 augustus 2015
Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2014 met betrekking tot uw stichting.

In dit rapport is de jaarrekening 2014 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van 327.644
en de staat van baten en lasten sluitende met een saldo van negatief 85.345. Na mutatie van de
bestemingsreserve resteert een saldo van nihil.
BEOORDELINGSVERKLARING
Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting Hoofdzaak te Middelburg beoordeeld.
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming
met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Het is onze verantwoordelijkheid een
beoordelingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.
Werkzaamheden

Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 2400
Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten". De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden

bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de stichting en het uitvoeren
van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens. Door de aard en de omvang van onze
werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in een beperkte mate van zekerheid omtrent de getrouwheid
van de jaarrekening. Deze mate van zekerheid is lager dan die welke aan een controleverklaring kan worden
ontleend.
Conclusie

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de

jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting
hloofdzaak per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met algemeen
aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
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Stichting Hoofdzaak
te Middelburg

ALGEMEEN
Activiteiten

De activiteiten van de Stichting Hoofdzaak bestaan voornamelijk uit de stimulering en ondersteuning van
wetenschappelijk onderzoek, behandeling, educatie en informatie van craniofaciale en hieraan gerelateerde
afwijkingen.
Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:
de heer E.J. Loon

mevrouw I.M.J. Mathijssen
mevrouw S.L. Versnel

Inschrijving Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24318573.
Inrichtinaseisen Jaarrekening

De stichting is aan te merken als een fondsenwervende instelling. De jaarrekening is opgesteld in
overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en in het bijzonder RJ 650 'Fondsenwervende
instellingen'.
Resultaatbestemming 2014

Het saldo van de staat van baten en lasten vóór onttrekking aan de bestemmingsreserve over 2014 bedraagt
negatief 85.344. De voorgestelde resultaatbestemming Is opgenomen onder de overige gegevens van het
financieel verslag.
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FISCALE POSITIE
De stichting is niet belastingplichtig ten aanzien van de vennootschapsbelasting.
Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hooggefitend
Rijjufeïccourtants R advis
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Stichting Hoofdzaak
te Middelburg

BESTUURSVERSLAG OVER 2014

Algemeen

De Stichting Hoofdzaak is statutair gevestigd in Middelburg en opereert volledig zelfstandig.
Het bestuur bestond bij aanvang van het jaar 2014 uit de heer J.M. Vaandrager (voorzitter), mevrouw I.M.J.
Mathijssen (secretaris), de heer E.J. Loon (penningmeester), de heer RE. Hertog en de heer K. van Weijen.
Tijdens de eerste vergadering in het boekjaar trad de heer J.M. Vaandrager terug als bestuurslid. Het

voorzitterschap is overgedragen aan mevrouw I.M.J. Mathijssen. Gedurende het jaar is mevrouw S.L. Versnel
toegetreden tot het bestuur als sercetaris en trad zowel de heer P.E. Hertog als de heer K. van Wijen terug.
Daarnaast is in de loop van 2015 de heer E.J. Loon teruggetreden als penningmeester. Hij is opgevolgd door
de heer B.O. Noorduyn. Ook is in 2015 de heer E.B. Wolvius toegetreden tot het bestuur.
Op de volgende data kwam het bestuur bijeen voor een vergadering:
29 januari, Rotterdam
. 23 april, Rotterdam
6 augustus, Rotterdam
3 november, Rotterdam

Het financieel verslag 2013 werd goedgekeurd op 3 november 2014.

Het bestuur bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie personen. Bestuursleden
worden door het bestuur benoemd voor een tijd van maximaal vier jaar. Aftredende bestuursleden zijn terstond
hernoembaar. Bestuursleden ontvangen geen beloning. Onkosten kunnen worden vergoed op declaratiebasis
maar hier is geen gebruik van gemaakt in 2014.

Het bestuur hanteert een gestructureerde werkwijze. Mevrouw Mathijssen geeft richting aan de inhoud van het
wetenschappelijk onderzoek, hetgeen mede beoordeeld wordt door de heer Vaandrager en na diens
terugtreden door mevrouw Versnel. De aangestelde onderzoekers worden begeleid door mevrouw Mathijssen.
De heer Loon ziet toe op financiële haalbaarheid van toegevoegde projecten.

Mevrouw Mathijssen is als chirurg werkzaam. Daarnaast is zij bijzonder hoogleraar craniofaciale afwijkingen
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De heer Loon is werkzaam als financial controller en is daarnaast

bestuurder van een middelgroot pensioenfonds. Mevrouw Versnel is werkzaam als plastisch chirurg in het
Erasmus MC.

Missie, visie en beleid

De doelsteiling van de Stichting Hoofdzaak is in de statuten ais volgt vastgelegd:

De stimulering en de ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, behandeling, educatie en informatie, in
de ruimste zin van het woord, van craniofaciale en hieraan gerelateerde afwijkingen, en het verrichten van al
hetgeen hiermede verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin des woords.

Behoort bij rapport d.d.17 augustus 2015
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Activiteiten en gerealiseerde prestaties

In 2014 werd invulling gegeven aan de doelstellingen en ambities van de stichting, zoals in het voorgaande jaar

besloten. Gezien de tegenvallende opbrengsten van de kalender campagne is besloten om in 2014 geen grote
activiteiten te organiseren. Enkele kleinschalige campagnes werden dit jaar wel gevoerd, zoals een

puzzelacties in Magriet, een bridgedrive van de Rotary Soest en een collecte via Rotterdamse kappers.
Daarnaast konden we rekenen op een aanzienlijke donatie van twee particuliere stichtingen en een aantal
opbrengsten die nog voortkomen uit de kalender campagne.
Wetenschappelijk onderzoek

De drie onderzoekslijnen naar obstructief slaap apneu syndroom bij syndromale craniosynostose,
hersenafwijkingen bij kinderen met een syndromale craniosynostose en genetische afwijkingen bij aangeboren
craniofaciale afwijkingen zijn in 2014 zeer succesvol voortgezet.

In september vond het wereldcongres plaats van de International Society for Craniofacial Surgery in Parijs,
Frankrijk. Op dit congres hebben de onderzoekers hun wetenschappelijke resultaten gepresenteerd en
positieve reacties ontvangen. De onderzoeksgroep staat zeer sterk op de kaart en wordt in toenemende mate
benaderd voor internationale samenwerking.

Behoort bij rapport d.d.17 augustus 2015 -5-
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Financiële positie

Saldo baten en lasten en begroting

Het boekjaar 2014 werd afgesloten met een negatief saldo van 85.344 (2013: -261.418 (negatief)).
Deze afname van het negatieve saldo is met name het gevolg van enkele hoge donaties in 2014.

De besteding aan de doelstelling is in het jaar uitgebreid. De wetenschappelijke activiteiten hebben doorgang
kunnen vinden zoals gepland. Naar verwachting zal in het nieuwe boekjaar geen uitbreiding van de
onderzoekstrajecten plaats vinden.

De beheer- en administratiekosten liggen in lijn met de begroting. De 1-jarige overeenkomst die in 2013
gesloten werd met de heer A. Straatman en zijn bedrijf The Missing Link werd niet verlengd in verband met de
zeer tegenvallende opbrengsten van de kalender-actie.

Per saldo hebben de baten in combinatie met de lasten gedurende het boekjaar een negatieve mutatie in de
bestemmingsreserve met zich meegebracht.

Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve bedroeg per 31 december 2014 134.868. In het boekjaar is een bedrag ad 85.345
onttrokken aan de bestemmingsreserve. Deze reserve is gevormd ten behoeve van wetenschappelijk
onderzoek.

De omvang van de bestemmingsreserve is gebaseerd op de uitgaven voor de jaren 2015 tot en met 2019, mits
het vermogen toereikend is. Per 31 december 2014 zijn de reserves niet toereikend om de totale

bestemmingsreserve volledig op te nemen, derhalve is de bestemmingsreserve slechts tegen de beschikbare
reserves opgenomen.

Kengetallen
De totale bestedingen als percentage van de totale baten is: 146,25%.
De kosten uit eigen fondsenwerving bedragen in 2014 9.355.

Behoort bij rapport d.d. 17 augustus 2015
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Toekomstparagraaf
Begroting 2015

In 2015 zullen de reeds aangegane contracten worden voortgezet en zullen er geen nieuwe contracten meer
aangegaan worden. Gevolg is dat de uitgaven voor wetenschappelijk onderzoek ( 184.250) en uitgaven
gericht op de werving van baten ( 10.000) lager uitvallen dan huidig boekjaar.

Er zullen bescheiden acties worden gevoerd, passend bij de financiële mogelijkheden, om sponsoren en
donateurs aan de stichting verbonden te houden. In de begroting zijn baten opgenomen uit donateurs en

sponsors ten bedrag van 125.000. Deze zijn ontoereikend om de uitgaven te dekken. Het nadelig saldo van
baten en lasten zal uit het stichtingsvermogen worden gefinancierd.
De volledige begroting is opgenomen als bijlage 1 bij dit rapport.

Lange termijn visie

Lange termijn doel is om de lopende onderzoekslijnen te continueren. Om dit financieel mogelijk te maken
worden subsidies aangevraagd, donaties gevraagd aan particulieren en bedrijven en sponsoractiviteiten
georganiseerd. Door inzet van vrijwilligers en het afzien van vergoedingen voor bestuursleden worden de
kosten tot een minimum teruggebracht.

Ondertekening van de jaarrekening

Middelburg, 17 augustus 2015

mevrouw I.M.J. Mathijssen

de heer B.O. Noorduyn

mevrouw S.L. Versnel

de heer E.B. Wolvius
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BALANS PER 31 DECEMBER 2014

(na vewerking mutatie bestemmingsreserve)

31 december 2014

31 december 2013

ACTIVA
Vaste activa
Immateriële vaste activa

(1)

9.489

10.636

Vlottende activa

Vorderingen
Liquide middelen

(2)
(3)

2.729
315.426

6.568
364.927
318.155

371.495

327.644

382.131

134.868

220.213

192.776

161.918

327.644

382.131

PASSIVA

Reserves en fondsen W

Bestem m ingsreserves
Kortlopende schulden (S)
Overige schulden en overlopende
passiva

Behoort bij rapport d.d.17 augustus 2015
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

Realisatie

2014

Begroting
2014

Realisatie

2013

Begroting
2013

Baten

Baten uit acties van derden

(6)
(7)

Rentebaten en baten uit beleggingen

(8)

Baten uit eigen fondsenwerving

Som der baten

134.327
46.256
3.940

70.500
10.000
3.750

46.665

252.700
150.000

5.739

12.000

184.523

84.250

52.404

414.700

Lasten

Bestedingen aan de doelstelling
Kosten eigen fondswerving
Lasten van acties derden

(8)
(10)
(11)

215.011
9.355
39.179

178.234
43.500

160.344
55.436

199.616
71.500

263.545

221.734

215.780

271.116

Afschrijvingen

(12)

1.148

Kosten beheer en administratie

(13)

5.175

2.125
4.239

712
97.330

519
5.439

6.323

6.364

98.042

5.958

269.868

228.098

313.822

277.074

-85.345
85.345

-143.848
143.848

-261.418
261.418

137.626
-137.626

Saldo staat van baten en lasten

Mutatie bestemmingsreserves

(14)

Saldo

Behoort bij rapport d.d.17 augustus 2015
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KASSTROOMOVERZICHT 2014

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
2014

2013

Kasstroom uit operationele activiteiten
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen

1.148

712

3.839

417

30.858

160.913

Mutatie kortlopende schulden (exclusief
kortlopend deel van de langlopende
schulden)
Kasstroom uit bedrijfsoperaties

35.845

162.042

Kasstroom uit operationele activiteiten

35.845

162.042

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Afrondingen
Investeringen in immateriële vaste activa

-1

-6.287

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-1

-6.287

-85.345

-261.418

-49.501

-105.663

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie bestemmingsreserves

Samenstelling geldmiddelen
2014

2013

Liquide middelen per 1 januari
Mutatie liquide middelen

364.927
^9.501

470.590
-105.663

Geldmiddelen per 31 december

315.426

364.927

Behoort bij rapport d.d. 17 augustus 2015
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING
ALGEMEEN

Activiteiten

De stichting heeft, conform artikel 2 van de statuten, ten doel: de stimulering en de ondersteuning van
wetenschappelijk onderzoek, behandeling, educatie en informatie, in de ruimste zin van het woord, van

craniofaciale en hieraan gerelateerde afwijkingen, en het verrichten van al hetgeen hiermede verband houdt of
daaraan bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin des woords. Het doel zal zoveel mogelijk worden gerealiseerd
binnen de afdeling Plastische en Reconstructieve Chirurgie van het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en in het
bijzonder RJ 650 'Fondsenwervende instellingen'.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva
geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden,
als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen
naar de behandeling per balanspost.

Financiële derivaten worden bij eerste verwerking tegen reële waarde opgenomen en vervolgens per
balansdatum tegen de reële waarde geherwaardeerd.

De winst of het verlies uit de herwaardering naar reële waarde per balansdatum wordt onmiddellijk in de winsten-verliesrekening verwerkt. Indien financiële derivaten echter voor hedge accounting in aanmerking komen en
hedge accounting wordt toegepast is de verwerking van deze winst of verlies afhankelijk van de aard van de
afdekking.

Behoort bij rapport d.d.17 augustus 2015
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd op het bedrag van de bestede kosten, verminderd met de

cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De jaarlijkse
afschrijvingen bedragen een vast percentage van de bestede kosten, zoals nader in de toelichting op de
balans is gespecificeerd. De economische levensduur en de afschrijvingsmethode worden aan het einde van
elk boekjaar opnieuw beoordeeld.

Vorderingen en overlopende activa

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

De liquide middelen staan, indien niet anders vermeld, ter vrije beschikking.
Bestemmingsreserve (vastgelegd vermogen, beperking door bestuur)

Hieronder is het deel opgenomen van het eigen vermogen waaraan een beperkte bestedingsmogelijkheid is
gegeven. De omvang wordt bepaald door het totaal aan begrote bestedingen aan de doelstelling voor de
komende vijf jaren, voorzover er voldoende vermogen beschikbaar is.

De beperking in de bestedingsmogelijkheden is door het bestuur aangebracht, dan wel vastgelegd in de
statuten.

Behoort bij rapport d.d.17 augustus 2015 -12-
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GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar, waarin zij tot uitgaven en ontvangsten in het
boekjaar hebben geleid.
Baten

Baten betreffen de aan het verslagjaar toe te rekenen van derden ontvangen bedragen.

Lasten

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de
doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.
Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of,
voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan
dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de immateriële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
verkrijgingsprijs respectievelijk de lasten van onderzoek en ontwikkeling.

Behoort bij rapport d.d.17 augustus 2015 -13-
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GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, de kortlopende schulden aan
kredietinstellingen en de vlottende effecten.

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele
activiteiten.

Behoort bij rapport d.d.17 augustus 2015
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2014

ACTIEF

VASTE ACTIVA

1. Immateriële vaste activa
Website

Boekwaarde per 1 januari 2014
Verkrijgingsprijs

Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen

11.476
-839
10.637

Mutaties

Afschrijvingen

-1.148

Boekwaarde per 31 december 2014

Verkrijgingsprijs
Cumulatieve afschrijvingen en overige waardeverminderingen

11.476
-1.987
9.489

Afschrijvingspercentages
Website

Behoort bij rapport d.d.17 augustus 2015 -15-
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VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen
31-12-2014

31-12-2013

Overlopende activa

Nog te ontvangen schenkingen/opbrengsten
Nog te ontvangen rente

2.729

2.169
4.399

2.729

6.568

21.929
134.159
112.117
2.727
44.494

12.118
117.554
110.032
2.324
122.899

315.426

364.927

3. Liquide middelen
ABNAMRO Bank rekening-courant nr. 43.10.91.498

ABNAMRO Bank internetspaarrekening nr. 41.18.79.855
ABNAMRO Bank internetspaarrekening nr. 46.46.31.459
Rabobank verenigingspakket nr. 1277.27.833
Rabobank rekening-courant nr. 3034.480.814

Behoort bij rapport d.d.17 augustus 2015

-16-

\\j<se

Stichting Hoofdzaak
te Middelburg

PASSIEF

31-12-2014 31-12-2013
4. Reserves en fondsen
Bestemmingsreserves

134.868

220.213

Stand per 1 januari

220.213

481.631

Mutatie bestemmingsreserve

220.213
-85.345

-261.418

Stand per 31 december

134.868

220.213

Bestemmlngsreserves

Bestemmingsreserve wetenschappelijk onderzoek

481.631

De bestemmingsreserve wetenschappenlijk onderzoek kan slechts worden aangewend voor uitgaven voor
stimulering en de ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek van craniofaciale en hieraan gerelateerde
afwijkingen. De bestemmingsreserve is door het bestuur van de stichting gevormd. Indien de reserves
toereikend zijn bedraagt de reserve minimaal de te verwachte kosten voor de komende vijf Jaar. Per 31
december 2014 is het saldo ontoereikend.

5. Kortlopende schulden
Overige schulden en overlopende passiva
Overige schulden
Overlopende passiva

Overige schulden
Kosten vervolgonderzoek

192.703
73

161.837
81

192.776

161.918

192.703

161.837

73

81

Overlopende passiva
Rente en bankkosten

Behoort bij rapport d.d.17 augustus 2015
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Meerjarige financiële verplichtingen
Overeenkomsten kosten vervolgonderzoek

Door de stichting zijn meerdere meerjarige verplichting aangegaan tot en met 31 december 2015 voor een
bedrag van 61.116, tot en met 1 september 2015 voor een bedrag van 25.481 en tot en met 31 december
2015 voor een bedrag van 60.518, ter zake van sponsoring van het onderzoek naar craniofaciale
afwijkingen.
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Realisatie

Begroting

2014

2014

Realisatie
2013

Begroting
2013

6. Baten uit eigen fondsenwerving
Omzet kalenders

Donaties en giften
Sponsoring

3.579
130.748

25.500
45.000

11.282
35.383

150.000
52.700
50.000

134.327

70.500

46.256

10.000

3.310
630

2.000
1.750

3.817
1.922

6.000
6.000

3.940

3.750

5.739

12.000

215.011

167.234

154.255
6.000
89

169.116
12.500
10.000
8.000

178.234

160.344

199.616

43.500

13.641
40.379

69.000

1.416

2.500

55.436

71.500

46.665

252.700

7. Baten uit acties van derden
Baten uit acties derden

150.000

8. Rentebaten en baten uit beleggingen
Rente ABN AMRO Bank intemetspaarrekening
Rente Rabobank BedrijfsSpaarRekening

9. Bestedingen aan de doelstelling
Kosten vervolgonderzoek
Kosten congressen

Kosten overig wetenschappelijk onderzoek

11.000

Cursussen/promoties
215.011

10. Kosten eigen fondswerving
Organisatiekosten benefietconcert
Kosten kalender
Redamekosten

Kosten Videoproject

3.221
36
6.098
9.355

43.500

11. Lasten van acties derden
Kosten van acties van derden

39.179

Personeelsleden

Bij de Stichting waren in 2014 geen werknemers werkzaam, evenals in 2013.
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12.Afschrijvingen
Realisatie
2014

Begroting

Realisatie

2014

2013

Begroting
2013

Afschrijvingen immateriële vaste activa
Website

1.148

2.125

712

519

24
3.000
215

24
2.700
215

1.000

102
3.310
496
93.420
2

4.239

97.330

5.439

-261.418

137.626

Beheer- en administratiekosten

13. Kosten beheer en administratie
Automatiseringslasten

1.991

Contributies en abonnementen
Accountantskosten

2.742
442

Bankkosten
Bureaukosten

Overige kantoorlasten
5.175

2.500

14.Mutatie bestemmlngsreserves

Mutatie bestemmingsreserve

-85.345 -143.848

Ondertekening van de jaarrekening

Middelburg, 17 augustus 2015

mevrouw I.M.J. Mathijssen

de heer B.O. Noorduyn

mevrouw S.L. Versnel

de heer E.B. Wolvius
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OVERIGE GEGEVENS

Statutaire bepalingen omtrent het opstellen van de jaarstukken

Artikel 8 van de statuten van de stichting bepaalt dat het bestuur verplicht is binnnen 6 maanden na afloop van
het boekjaar een balans, een staat van baten en lasten en een toelichting daarop op te stellen.

Beoordelingsverklaring afgegeven
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Bijlage 1
STAAT VAN BEGROTE BATEN EN LASTEN OVER 2014

2014
Baten

Baten uit eigen fondsenwering
Baten uit acties van derden
Rentebaten

125.000
o
2.000

Som der Baten

127.000

Lasten

Bestedingen aan de doelstelling
Kosten uit eigen fondsenwerving
Afschrijvingskosten
Beheer- en administratiekosten

184.250
10.000
1.150
5.725

Som der Lasten

201.125

Saldo

-74.125
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