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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 
 

   Begroting  
 Ref. 2021 2021 2020 
     
     
     
     
  (in euro) (in euro) (in euro) 
BATEN     
     
Baten uit beleggingen 8 81.857 100.000 108.556 
Koersresultaat beleggingen 9 549.271 --- -56.320 
Rentebaten 10 --- --- 5 
Contributies en giften 11 47 52 36 
  ───────── ───────── ───────── 
SOM DER BATEN  631.175 100.052 52.277 
  ═════════ ═════════ ═════════ 
     
LASTEN     
     
Besteed aan doelstellingen 12 133.943 150.000 160.002 
Algemene kosten beheer en 
administratie 

13 14.420 13.700 12.186 

  ───────── ───────── ───────── 
SOM DER LASTEN  148.363 163.700 172.188 
  ═════════ ═════════ ═════════ 
     
RESULTAAT  482.812 -63.648 -119.911 
  ═════════ ═════════ ═════════ 
     
RESULTAATBESTEMMING     
Ten laste van / toevoegen aan     
- Algemene reserve  482.812  -119.911 
  ─────────  ───────── 
TOTAAL BESTEMMING  482.812  -119.911 
  ═════════  ═════════ 
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ALGEMENE TOELICHTING 
 
 
Algemeen 
Bij de inrichting van de jaarrekening is voldaan aan de Richtlijn C1, kleine organisaties-zonder-winststreven 
van de Raad voor de Jaarverslaggeving. 
 
 
WAARDERINGSGRONDSLAGEN 
 
Algemeen 
Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. 
De effecten worden gewaardeerd tegen beurswaarde. 
Blijkens deze richtlijn dient het stelsel van baten en lasten te worden toegepast. Het laatste betekent onder 
meer dat de opgelopen couponrente vanaf de laatst gepasseerde coupondatum tot balansdatum in het 
resultaat wordt meegenomen. 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met een lineaire 
afschrijving gebaseerd op de verwachte economische levensduur. 
 
Financiële vaste activa 
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen beurswaarde. Deze activa bestaat uit door de ABN 
AMRO belegde gelden in aandelen en obligaties. 
 
Vorderingen 
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde. 
 
Reserves 
Het bestuur geeft door de benoeming van de reserves aan op welke wijze zij de haar ter beschikking staande 
middelen wenst aan te wenden. 
 
Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven, is dit deel 
aangemerkt als "bestemmingsfonds". Fondsen onderscheiden zich dus in die zin van reserves, dat niet het 
bestuur maar een derde een bestemming aan de middelen heeft gegeven. 
 
Verplichtingen 
Van een verplichting is sprake nadat het bestuur heeft besloten een bijdrage toe te kennen. De toekenning is 
een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting. Deze verplichting wordt op de balans als schuld 
opgenomen. 
 
Indien sprake is van een feitelijke verplichting, zonder dat deze in rechte afdwingbaar is, wordt een 
voorziening gevormd. Het bedrag dat als voorziening wordt opgenomen, is het resultaat van de beste 
schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen per balansdatum af te 
wikkelen. 
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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. 
 
 

 


