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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

 

 

  Begroting 

 Ref. 2019 2019 2018 

  (in euro) (in euro) (in euro) 

BATEN     

     

Baten uit beleggingen 8 134.446 125.000 130.855 

Koersresultaat beleggingen 9 519.548  -308.384 

Rentebaten 10 76 200 206 

Contributies en giften 11 62  44 

  ───────── ───────── ───────── 

SOM DER BATEN  654.132 125.200 -177.279 

  ═════════ ═════════ ═════════ 

     

LASTEN     

     

Besteed aan doelstellingen 12 123.804 148.000 155.891 

Algemene kosten beheer en administratie 13 14.265 15.700 14.948 

  ───────── ───────── ───────── 

SOM DER LASTEN  138.069 163.700 170.839 

  ═════════ ═════════ ═════════ 

     

RESULTAAT  516.063 -38.500 -348.118 

  ═════════ ═════════ ═════════ 

     

RESULTAATBESTEMMING     

Ten laste van / Toevoeging aan     

- Algemene reserve  516.063  -348.118 

  ─────────  ───────── 

TOTAAL BESTEMMING  516.063  -348.118 

  ═════════  ═════════ 
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RESULTAATBEPALINGSGRONDSLAGEN 

 

Baten en lasten 

Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop 

ze betrekking hebben. 

 

Baten vereniging 

De baten worden verantwoord voor het door de vereniging ontvangen bedrag zonder dat de door de 

eigen organisatie gemaakte kosten in mindering zijn gebracht, tenzij anders vermeld. 

Als baten worden aangemerkt: opbrengsten uit donaties, giften, contributies en nalatenschappen. Baten 

uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden 

vastgesteld. 

 

Baten uit beleggingen 

Beleggingsopbrengsten worden bruto verantwoord onder de post "baten uit beleggingen". De 

transactiekosten zijn begrepen in de aanschafwaarde. 

 

Koersresultaten 

Waardering van de effecten geschiedt tegen koerswaarde ultimo jaar. In de rekening van baten en 

lasten worden zowel de gerealiseerde als de ongerealiseerde koersresultaten verwerkt. De 

koersresultaten worden bij de resultaatbestemming verwerkt in de algemene reserve. 

 

Besteding aan de doelstelling 

Onder de kosten van de eigen activiteiten in het kader van de doelstelling worden de kosten verstaan 

die rechtstreeks verband houden met de aanvragen. 

 

Algemene kosten beheer en administratie 

Kosten van beheer en administratie zijn kosten die de vereniging maakt in het kader van de (interne) 

beheersing en administratievoering en niet worden toegerekend aan de doelstelling of de werving van 

baten. 

 


