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Jaarrekening
Adres van de stichting:
Klipperstraat 38 5301TS Zaltbommel

Statutaire vestigingsplaats:
Zaltbommel
Kamer van Koophandel nummer:
KVK 54013763
Bestuursleden:
Jan Wim van Drunen
Hanneke Winterwerp
Wiel Peeters

Datum goedkeuring bestuur jaarrekening 2019 :
15 juni 2020

Website: www.stichtingveiligerzaltbommel.nl
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Balans per 31 december

Balans
Activa
Type liquide middelen

Beschrijving

31-12-2018

31-12-2019

Bankrekening saldo 31/12

ING rekening

€

987,40

€ 909,97

€

987,40

€ 909,97

Totaal Activa

Passiva
Reserves en Fondsen
31-12-2018

31-12-2018

Totaal bestemming/onttrekking
algemene reserve
Totaal algehele reserve

€

987,40

- € 77,43
€ 987,40

Totaal Passiva

€

987,40

€ 909,97
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Staat van baten en lasten

Staat van Baten en Lasten
Baten
Werkelijk
2019
Inkomsten uit giften
Giften particulieren
Donaties organisaties
Donaties bestuur en medewerkers

€
€
€

150,140,374,-

Overige inkomsten
Verworven via rechterlijke procedure

€ 1442,-

Som van de Baten

€ 2116,-

Staat van Baten en Lasten
Lasten
Werkelijk
2019
Besteed aan doelstellingen
Symposia, voorlichting,
onderzoek

€ 300,00

Administratie en beheer
Representatie, intern
(koffie/parkeren)
Betalingsverkeer

€ 65,90
€ 360,40

Overige kosten
Basta, Rootcase, Leefmilieu

€ 407,88

Som van alle Lasten

€ 2193,43

Resultaat
Saldo van de baten en lasten

-€
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Algemene toelichting
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen
zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650). In dit boekjaar
hebben geen aanpassingen plaatsgevonden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije
beschikking aan de stichting.
Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Dit
bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden
besteed.

Grondslagen voor de staat van baten en lasten
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar.

Toelichting op de staat van baten en lasten
De stichting heeft geen werknemers in dienst. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor
hun werkzaamheden.
Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte kosten, zoals reiskosten en parkeren. Soms worden deze
kosten niet gedeclareerd of geschonken als gift.
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Overige gegevens

Vaststelling en goedkeuring
Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar
vergadering op 15 juni 2020

Accountantscontrole
Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt
een controleverklaring van de onafhankelijke accountant.

Statutaire regeling inzake de saldobestemming
Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is
opgenomen. Het saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve. In de statuten is geen
resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de resultaatbestemming goed door het vaststellen
van de jaarrekening waarin de resultaatbestemming is opgenomen.

Gebeurtenissen na balans datum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld.
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