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Betreft: Uw jaarverslag 2017

1                OPDRACHT

Geachte bestuur,

Ingevolge uw zeer gewaardeerde opdracht hebben wij, aan de hand van de door u verstrekte gegevens,

voor Stichting Urgente Noden Nederland de jaarrekening 2017 samengesteld. 

2                ALGEMEEN

2.1                Doel van de stichting

De stichting heeft ten doel ten behoeve van de dienst- en hulpverlening het tot stand brengen, goed laten

functioneren en ondersteunen van samenwerkingsorganisaties van overheid en samenleving rond de hulp

bij urgente noden, zijnde materiële noden van personen of groepen van personen, met name in die

gevallen waarin bestaande wettelijke regelingen daarin niet, niet voldoende of niet tijdig voorzien; en het

zorg dragen voor het vermogen van de voormalige 'Stichting Het Nationaal Fonds voor Bijzondere

Noden' in de geest van de doelstellingen van deze stichting. De stichting heeft het maken van winst

uitdrukkelijk niet als doelstelling.

2.2                Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door;

- Mevrouw N.Y.M. Boerebach (algemeen directeur);

- De heer M.J.J.M. Malmberg (voorzitter);

- De heer J. Mol (penningmeester);

- Mevrouw E.Y. Beelaerts van Blokland-van Schaijk;

- Mevrouw M.A.L. van Beuningen;

- De heer J.C. de Boer;

- De heer J.C. van Hasselt;

- De heer M. Schut;

- De heer H.C.H. Smit.
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In de verwachting u toereikend te hebben geïnformeerd, doch altijd en gaarne tot het verstrekken van

nadere toelichting bereid, tekent,

hoogachtend,

VDP Advies

Bussum, 30 mei 2018

A.D. van Dijken             
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3                FINANCIËLE POSITIE

De financiële positie kan als volgt worden weergegeven:

31 december 2017

€ €

31 december 2016

€ €

Middelen op lange termijn

Eigen vermogen 809.920 853.855

Vastgelegd op lange termijn

Materiële vaste activa 2.006 0

Financiële vaste activa 547.525 548.028

549.531 548.028

Werkkapitaal 260.389 305.827

Kortlopende schulden 196.732 146.987

457.121 452.814

Aangewend voor

Voorraden 0 0

Vorderingen 79.297 56.375

79.297 56.375

Liquide middelen 377.824 396.439

Saldo beschikbare middelen 457.121 452.814
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4                JAARVERSLAG BESTUUR

VOORWOORD

Onze stichting trok begin 2017 Nathalie Boerebach aan als nieuwe directeur en nam daarmee afscheid

van SUNN-grondlegger en directeur Andries de Jong die wij zeer erkentelijk zijn voor zijn inzet in de

afgelopen jaren.

     Met de komst van onze nieuwe directeur brak een nieuwe fase aan. Het streven om tot landelijke

dekking van SUN-noodhulpbureaus te komen blijft vanzelfsprekend overeind. Wij vinden als landelijk

werkende stichting SUNN immers dat noodhulp niet van toeval afhankelijk mag zijn en dus in de

nabijheid van mensen georganiseerd moet worden. Momenteel zijn er 26 noodhulpbureaus tot stand

gebracht die werkzaam zijn in ruim 100 gemeenten.

Als nieuwe ontwikkelingen noem ik het streven van de bestaande SUN-noodhulpbureaus in het land om

meer met elkaar te willen gaan samenwerken. Ook wil SUNN meer nadruk gaan leggen op haar

landelijke rol en signaleringsfunctie. In 2017 is ook de start gemaakt met nader onderzoek naar het

Schuldenborgfonds waarvoor we een aantal fondsen bereid vonden om bij te dragen in de kosten. De

vernieuwing van de SUNN-website is inmiddels ver gevorderd en zullen we in 2018 afronden.

Het gaat goed met Nederland, zo horen we in de media. Maar dat dit zeker niet voor iedereen geldt moge

duidelijk zijn aan de hand van het aantal aanvragen dat de SUN-noodhulpbureaus nog steeds bereikt. Het

werk van SUNN is daarom nog lang niet afgerond. We hopen u met dit Jaarverslag 2017 een beeld te

geven van ons werk. We willen iedereen bedanken die SUNN in het afgelopen jaar heeft gesteund en op

die manier heeft getoond dat ook zij zich betrokken voelen bij het werkveld van professionals werkzaam

rondom urgente noden en bij al die mensen die in urgente financiële nood verkeren. Mede door de

bijdragen van het Oranjefonds, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Ridderlijke

Duitsche Orde, Fonds DBL, de Bylandstichting, Adessium Foundation en Fonds1818 hebben we ons

werk kunnen versterken. We hopen dat onze Stichting Urgente Noden Nederland een bijdrage heeft

kunnen leveren aan het belangrijke werk dat dienst- en hulpverleners doen om de leefsituatie van mensen

in urgente financiële nood te verbeteren.

Namens het Bestuur van de Stichting Urgente Noden Nederland, 

Thijs Malmberg

voorzitter 

Jaarrekening
Stichting Urgente Noden Nederland, Hilversum
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ONTWIKKELINGEN EN ACTIVITEITEN 2017

SUN-noodhulpbureaus

Anno 2017 zijn er 26 noodhulpbureaus die werkzaam zijn in ruim 100 gemeenten. De komst van een

SUN-noodhulpbureau vergt veel voorwerk door de vele overleggen, bijeenkomsten, de conceptuele

afstemming en besluitvorming. Het oprichten van tripartiete samenwerking tussen dienst- en

hulpverleners, gemeenten en donateurs is daarom niet alleen een complexe maar ook een tijdrovende

aangelegenheid. In een enkel geval heeft de komst van een SUN-noodhulpbureau zelfs 7 jaar geduurd!

Zeker niet in alle situaties leidt een oriëntatie ook tot de daadwerkelijk oprichting van een SUN-

noodhulpbureau: in sommige organisaties en/of gemeenten is er te weinig animo of draagvlak, in weer

andere te weinig bereidheid om mede te financieren of te weinig behoefte aan samenwerking. In 2017

zijn er gesprekken gevoerd met diverse maatschappelijke organisaties, donateurs en ook gemeenten.

Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 hebben veel gemeenten de 

(besluitvormings)trajecten rondom de oprichting van een SUN-noodhulpbureau opgeschort tot na deze

verkiezingen. 

Oriënterende gesprekken voerden wij in: Weert, Parkstad Limburg, Tiel, Schiedam-Vlaardingen-

Maassluis, Gooi en Vechtstreek, Nissewaard, Amersfoort, Den Bosch, Gouda, Nijmegen, Zaanstad,

Leidschendam-Voorburg. Los hiervan werd SUNN telefonisch en per mail benaderd inzake een eerste

oriëntatie. Welke inzet daadwerkelijk tot resultaten zal leiden zal in de loop van 2018 of misschien zelfs

in 2019 pas duidelijk worden. 

Ondertussen groeide het aantal gemeenten dat is aangesloten bij een SUN-noodhulpbureau gestaag door

doordat er nieuwe noodhulpbureaus  werden opgericht (SUN Twente en SUN Rheden) en doordat er

bestaande SUN-noodhulpbureaus werden uitgebreid (o.a. met Pekela, Grootegast en Zederik). Op de

SUNN-website is een overzichtskaart van alle betrokken gemeenten waar hulp- en dienstverleners een

aanvraag kunnen indienen namens hun cliënten in urgente financiële nood. 

100 dagen brief

Na haar aantreden heeft Nathalie Boerebach tijdens haar inwerkperiode een kennismakingsronde

gemaakt langs besturen van SUN-nooodhulpbureaus, fondsen, samenwerkingspartners, etc. Op basis

hiervan heeft zij een "100 dagen brief" geschreven met daarin een terug- en vooruitblik op SUNN t.b.v.

het SUNN-bestuur, waarin het huidige landschap van SUNN omschreven staat en daarnaast een aantal

punten waarin zij verandering of verbetering nastreefde. Deze 100 dagen brief is in een aangepaste versie

ook verspreid onder de besturen van alle SUN-noodhulpbureaus. Deze notitie kon meteen dienend zijn

aan de processen binnen het Landelijk Beraad om nader te bepalen welke organisatievorm het beste

aansluit bij onderlinge samenwerking. Een aantal punten die in de notitie aan de orde kwamen: funding,

lobby, werkgeverszaken en communicatie. Verschillende punten zijn inmiddels opgepakt of vormen de

basis voor verdere activiteiten in 2018.

Landelijk beraad

In 2017 vond in december de bijeenkomst van het Landelijk Beraad plaats, het onderlinge overleg van

noodhulpbureaus. Op de agenda stond de toekomstige samenwerking tussen de noodhulpbureaus

onderling en die met SUNN in het bijzonder. De vergadering bood aanleiding tot het formeren van een

werkgroep om deze verkenning nader uit te diepen, SUNN heeft zitting in deze werkgroep die eind 2018

met concrete resultaten hoopt te kunnen komen.

Jaarrekening
Stichting Urgente Noden Nederland, Hilversum
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Doelstelling

In overeenstemming met de statuten heeft de stichting de volgende doelstelling: 

"Stichting Urgente Noden Nederland stelt zich ten doel het tot stand brengen, in stand houden, goed laten

functioneren en ondersteunen van initiatieven en voorzieningen, zowel afzonderlijk als in onderlinge

samenhang, rond de hulp bij urgente noden, zijnde materiele noden van personen of groepen van

personen, met name in die gevallen waarin bestaande wettelijke regelingen daarin niet, niet voldoende of

niet tijdig voorzien."

Realisering van de doelstelling

Voor het realiseren van de doelstelling beschikt de stichting over projectfinanciering, hiertoe worden

fondsaanvragen geschreven. Daarnaast genereert SUNN inkomsten uit lokale opdrachten, bijvoorbeeld

de vraag vanuit een gemeente om een draagvlakonderzoek te doen naar de komst van een SUN-

noodhulpbureau. In een dergelijk onderzoek worden vragen omtrent nut, noodzaak en wenselijkheid voor

de komst van een SUN-noodhulpbureau gesteld aan alle lokale sleutelfiguren en/of lokale organisaties.

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek wordt nader bepaald of de oprichting van een SUN-

noodhulpbureau opportuun is of (nog) niet en welke personen en/of organisaties daarbij een rol kunnen

spelen.

SUNN heeft de komende periode tot doel:

-de oprichting van nieuwe SUN-noodhulpbureaus in gemeenten waar er nog geen noodhulp geboden

wordt zodat een landelijke dekking ontstaat

-het voeren van Breed Maatschappelijk Overleg over het thema noodhulp met representanten uit

levensbeschouwelijke kring, de fondsenwereld, het sociaal werk en gemeenten

-onderzoek naar en lanceren van vernieuwende initiatieven op het gebied van noden, armoede en

schulden zoals onderzoek naar het Schuldenborgfonds in samenwerking met de NVVK

-uitwerken welke rechtsvorm het beste past in de onderlinge samenwerking met de SUN-

noodhulpbureaus in het land en hier gestalte aan geven

-het genereren van meer naamsbekendheid en zoeken naar nieuwe bronnen van funding

- het vernieuwen van communicatiemateriaal en de website

Jaarrekening
Stichting Urgente Noden Nederland, Hilversum
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Werkwijze

Wethouders, beleidsambtenaren, fondsbestuurders, de diaconie, dienst- en hulpverleners van instellingen:

zij kennen het probleem van mensen in urgente financiële nood. Situaties waarbij snel hulp nodig is. Je

zou die hulp met één simpel telefoontje op gang willen brengen. SUN Nederland heeft als doel daarbij te

helpen.

SUN Nederland wil met lokale initiatiefnemers bereiken dat in hun gemeente(n) de hulp kan worden

ingeroepen van een SUN-noodhulpbureau. En zeker zo belangrijk: een SUN-noodhulpbureau dat

samenwerkt met alle reeds aanwezige initiatieven. SUN Nederland helpt bij het opzetten van SUN-

noodhulpbureaus in eigen gemeente of werkgebied. SUNN brengt daarbij de ervaring in van andere

noodhulpbureaus, zowel vanuit de grote steden als vanuit kleinere gemeenten en werkt samen met deze

noodhulpbureaus die verenigd zijn in het Landelijk Beraad.

Toekomstige SUN-noodhulpbureaus komen tot stand langs een viertal wegen:

- kansen door lokaal enthousiasme vanuit gemeente(n) en/of maatschappelijk middenveld (opportuniteit) 

- de expliciete wens van betrokken fondsen om in een specifiek gebied de komst van een SUN-

noodhulpbureau te stimuleren 

- een inwonerspopulatie waarvan statistieken uitwijzen dat een hoog percentage onder de armoedegrens

en/of in de bijstand verkeert

- aansluiting bij een reeds bestaand SUN-noodhulpbureau

SUNN heeft als ambitie dat noodhulp niet van toeval afhankelijk is en streeft naar landelijke dekking van

noodhulpbureaus

Financieel

Het vermogen van de stichting wordt gevoed door geoormerkte projectgelden vanuit vermogensfondsen,

geoormerkte projectgelden vanuit ministeries, opdrachten vanuit gemeenten en particuliere donaties of

legaten. Ook kent de stichting (zeer bescheiden) rendement uit beleggingen.

Het aantal donerende partijen en hun bijdragen aan SUNN varieert. In 2017 droegen de volgende

organisaties bij aan de doelstellingen van SUNN: Het Oranjefonds, Ministerie van SZW, de Ridderlijke

Duitsche Orde - Balije van Utrecht, Fonds DBL, de Bylandtstichting, Adessium Foundation, Fonds1818.

Dit zijn de bijdragen op landelijk niveau. Op lokaal niveau is er sprake van een veelvoud aan donateurs

die lokale SUN-noodhulpbureaus steunen. Sommigen doneren heel specifiek gebiedsgebonden of voor

een zeer specifieke doelgroep conform hun statuten terwijl weer anderen landelijk het giftenbudget van

de SUN-noodhulpbureaus voeden zonder specifieke bepalingen.

SUN Nederland ziet zich de komende periode voor de uitdaging gesteld om op landelijk niveau

voldoende funding voor het werkapparaat te vinden. In de praktijk is gebleken dat donateurs graag bereid

zijn om de lokale SUN-noodhulpbureaus van giftenbudget te voorzien, maar dat het een stuk moeilijker is

om de landelijke werkzaamheden van SUN Nederland gefinancierd te krijgen, mede omdat deze soms

achter de schermen plaats vinden. De komende periode zal dit gegeven ook onderwerp van gesprek zijn

bij SUN directie en bestuur.

Jaarrekening
Stichting Urgente Noden Nederland, Hilversum
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Bestuur en werkorganisatie

Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen, in 2017 waren er geen wijzigingen in de

bestuurssamenstelling. De voorzitter en penningmeester ontvangen beiden een vrijwilligersvergoeding,

de overige bestuursleden ontvangen geen bezoldiging, noch vacatiegelden of een vergoeding voor

gemaakte kosten. Het bestuur vergadert tenminste twee keer per jaar. In 2017 vergaderde het bestuur vijf

keer (in februari, april, juni, oktober en december). 

Het Bestuur van Stichting Urgente Noden Nederland  (d.d. 31-12-2017) 

"    Dhr. M.J.J.M. (Thijs) Malmberg, voorzitter

"    Dhr. J. (Jan) Mol, penningmeester

"    Mw. E. Y. (Elisabeth) Beelaerts van Blokland-van Schaik

"    Mw. M.A.L. (Anne) van Beuningen

"    Dhr. J.C. (Jacques) de Boer

"    Dhr. J.C. (Jan Cees) van Hasselt 

"    Dhr. M. (Martijn) Schut

"    Dhr. H.C.H. (Bert) Smit

directeur vanaf 01-02-2017: Nathalie Boerebach 

directeur tot 01-02-2017: Andries de Jong

medewerkers: Ger den Heijer, Rick Riemsdijk 

adviseur: Rob Bakker

SUNN is lid van FIN (Fondsen in Nederland) en partner van de Sociale Alliantie. Nathalie Boerebach

heeft zitting in de Raad van Advies van de NVVK (koepel van kredietbanken) en de Klankbordgroep van

het Oranjefonds "Meedoen, samen uit de Armoede", ook is zij betrokken als bestuurslid bij EropAf!,

SAMAH en Energiebank Nederland.

SUNN veranderde in 2017 ook van kantoor: de stichting vestigde zich in een hubkantoor op Arendstraat

27 in Hilversum en kan op dinsdagen gebruik maken van de faciliteiten van RDO in Utrecht. 

SUNN op congressen en in de media

In 2017 heeft SUNN een aantal activiteiten ontplooid om de organisatie meer (naams)bekendheid te

geven. Medewerkers van SUNN verleenden medewerking aan een aantal congressen als standhouder,

spreker en/of workshopleider bijvoorbeeld op conferenties op het gebied van het voorkomen van

armoede, schulden en huisuitzettingen. Ook werkte onze directeur mee aan een aantal interviews voor

kranten en magazines. Deze exposure leverde relevante (re)acties op van personen en organisaties. Zie

onze site voor een overzicht van deze publicaties.

Jaarrekening
Stichting Urgente Noden Nederland, Hilversum
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Slotwoord van de directeur

Het jaar 2017 was een bijzonder jaar voor mij vanwege mijn start bij SUNN. In mijn werkzame bestaan

heb ik altijd al de wens gehad om eens aan de kant van de vermogensfondsen te kunnen werken, dit

omdat ik uit eigen ervaring weet op welke fantastische wijze zij kunnen bijdragen aan maatschappelijke

vernieuwing en omdat zij los van vigerende wet- en regelgeving op snelle wijze kunnen besluiten om

initiatieven en ook noden te bekostigen. Hierdoor treedt er geen vertraging op en kunnen de betrokkenen

optimaal momentum benutten. Bij het lenigen van individuele noden is dat niet anders: inspringen met

noodhulp op het juiste moment en met empathie voor het individu kan op een dusdanig cruciale en

positieve manier bijdragen aan de situatie van mensen dat hun leven(sgeluk) een hele andere wending

krijgt. Het kan impasses die ontstaan zijn door wet- en regelgeving op een simpele manier doorbreken en

de leefsituatie en het perspectief van mensen vlot trekken. Bij SUN-noodhulpbureaus kunnen wij zelfs

giften toekennen binnen 24 uur als de urgentie hoog is. Dat alles maakt voor mij het werken voor SUNN

zo bijzonder en eervol, het werk raakt mij in mijn gevoel voor zingeving en daar ben ik dankbaar voor. 

In het afgelopen jaar heb ik veel mee gemaakt en heb ik mooie en inspirerende mensen ontmoet. Ook heb

ik veel gesproken met SUN-noodhulpbureaus, gemeenten en donateurs, of deze nou uit de wereld van

fondsen, kerken of bedrijfsleven kwamen, allen hadden een doel voor ogen: die doelgroepen bereiken die

noodhulp het hardst nodig hebben. En dat lukt ons ook in ruim 100 gemeenten. Dat lukt mede omdat

dienst- en hulpverleners zoveel hart voor hun cliënten hebben dat zij - soms tot in de late uurtjes-

fondsaanvragen schrijven aan SUN-noodhulpbureaus en zo eraan bijdragen dat de giften bij de juiste

personen met de meest urgente nood terecht komen. Wij hopen dat we de komende jaren meer SUN-

noodhulpbureaus kunnen oprichten waardoor we enerzijds meer hulp- en dienstverleners kunnen

ondersteunen bij hun werkzaamheden en anderzijds meer mensen die in urgente nood verkeren kunnen

bereiken. 

     SUN Nederland heeft op landelijk niveau een aantal uitdagingen en ambities, ik ga daar in de

komende jaren met plezier aan verder werken: met uw medewerking en ondersteuning moet dat vast gaan

lukken! 

Dank aan eenieder die van 2017 een succesvol SUNN-jaar heeft gemaakt.

Nathalie Boerebach - directeur SUNN

Jaarrekening
Stichting Urgente Noden Nederland, Hilversum
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1                BALANS PER 31 DECEMBER 2017

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2017

€ €

31 december 2016

€ €

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Inventaris 2.006 0

Financiële vaste activa 547.525 548.028

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen 

Overlopende activa 79.297 56.375

Liquide middelen 377.824 396.439

1.006.652 1.000.842
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PASSIVA

31 december 2017

€ €

31 december 2016

€ €

EIGEN VERMOGEN

Stichtingskapitaal 455 455

Continuïteitsreserve 115.370 159.305

Bestemmingsreserve 694.095 694.095

 809.920 853.855

KORTLOPENDE SCHULDEN 

Schulden aan kredietinstellingen 0 26

Schulden aan leveranciers en

handelskredieten 11.758 0

Belastingen en premies sociale verzekeringen 21.493 0

Overlopende passiva 163.481 146.961

196.732 146.987

1.006.652 1.000.842

Jaarrekening
Stichting Urgente Noden Nederland, Hilversum
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

2017

€ €

2016

€ € 

Baten uitrol noodhulpbureaus 139.001 129.175

Baten fondsenwerving 1.551 1.563

Som der baten 140.552 130.738

 

Lasten uitrol noodhulpbureaus 85.250 149.491

Personeelslasten 119.658 3.000

Afschrijvingen 143 0

Huisvestingslasten 1.987 0

Kantoorlasten 4.360 400

Algemene lasten 35.609 32.944

Som der lasten 247.007- 185.835-

Saldo der baten en lasten 106.455- 55.097-

Financieel resultaat 32.520 28.959

Exploitatieresultaat 73.935- 26.138-

Buitengewone baten 30.000 0

Resultaat 43.935- 26.138-

 

Jaarrekening
Stichting Urgente Noden Nederland, Hilversum
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3                GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en/of regelgeving en

met inachtneming van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

Dit impliceert dat voor dit jaarrapport de in Nederland geldende Richtlijnen voor de jaarverslaggeving

voor kleine rechtspersonen, hoofdstuk C1 kleine organisaties zonder winststreven is toegepast. 

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het

resultaat, is de verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa

en passiva opgenomen voor de nominale waarde. Alle bedragen luiden in gehele euro's.

Schattingen 

Bij het opstellen van de jaarrekening dient het stichtingsbestuur, overeenkomstig algemeen geldende

grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de

opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van

de geaccumuleerde afschrijvingen. De afschrijvingen worden lineair berekend.

Effecten

De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde.

Vorderingen 

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voorzover noodzakelijk onder aftrek van een

voorziening voor het risisco van oninbaarheid. 

Liquide middelen

De liquide middelen waaronder de bank- en spaarrekeningen staan, voorzover niet anders vermeld, ter

vrije beschikking van de Stichting.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden gewaardeerd op de nominale waarde.

Jaarrekening
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GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden aan het verslagjaar

toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde

waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd.

Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. 

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van

de verkrijgingsprijzen. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen

onder de afschrijvingen op materiële vaste activa.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden betaalde (te

betalen) interest.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Inventaris

€

 Mutaties 

Investeringen 2.149

Afschrijvingen 143-

2.006

 Boekwaarde per 31 december

Aanschaffingswaarde 2.149

Cumulatieve afschrijving 143-

2.006

31

december

2017

€

31

december

2016

€Financiële vaste activa

Effectenportefeuille 547.525 548.028

Effectenportefeuille

Effectenportefeuille ING 547.525 548.028
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VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen 

31

december

2017

€

31

december

2016

€Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten 265 0

Nog te ontvangen creditnota 1.573 0

Nog te ontvangen rente banken 703 1.987

Nog te ontvangen rente obligaties 296 0

Nog te ontvangen bijdragen gemeenten 0 20.720

Nog te ontvangen bijdrage Oranje Fonds 21.250 0

Nog te ontvangen subsidie Ministerie van Sociale Zaken en Welzijn 55.210 33.668

79.297 56.375

 

Liquide middelen

ING Beleggingsrekening 13325919 1.830 1.654

ING Bank NL84 INGB 0000 2727 27 1.294 59

ING Bank NL19 INGB 0004 8707 27 2.200 26

ING Bank NL84 INGB 0000 2727 27 spaarrekening 372.500 394.700

377.824 396.439
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31

december

2017

€

31

december

2016

€EIGEN VERMOGEN

Stichtingskapitaal 455 455

Continuïteitsreserve 115.370 159.305

Bestemmingsreserve 694.095 694.095

809.920 853.855

2017

€

2016

€Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari 159.305 185.293

Bij: uit resultaatbestemming 43.935- 25.988-

Stand per 31 december 115.370 159.305

Bestemmingsreserve

 

2017

€

2016

€

Stand per 1 januari 694.095 694.245

Bij: uit resultaatbestemming 0 150-

Stand per 31 december 694.095 694.095
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KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan kredietinstellingen

31

december

2017

€

31

december

2016

€ Schulden aan bankiers

ABN-Amrobank NL13 ABNA 0482 7550 67 0 26

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 11.758 0

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Pensioen 15.120 0

Loonheffing 6.373 0

21.493 0

Overlopende passiva

Reservering vakantiegeld 5.999 0

Nog te besteden subsidie gemeenten 15.000 45.000

Vooruitontvangen bijdragen projecten 0 12.500

Nog te betalen kosten effectenbeheer 1.377 1.259

Nog te betalen accountant- en administratiekosten 3.630 6.415

Rekening-courant Agogisch Adviesbureau De Jong 80.848 81.787

Nog te besteden subsidie Ministerie van Sociale Zaken en Welzijn 56.627 0

163.481 146.961
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

2017

€

2016

€Baten uitrol noodhulpbureaus

Bijdragen overheid 28.313 109.175

Bijdragen fondsen inzake project 110.688 20.000

139.001 129.175

Baten fondsenwerving

Nalatenschappen 0 150-

Donaties fondsen 1.000 1.000

Donaties particulieren 551 713

1.551 1.563

Lasten uitrol noodhulpbureaus

Projectmanagement Agogisch Adviesbureau De Jong 85.250 149.491

Personeelslasten

Lonen en salarissen 83.993 0

Sociale lasten 18.647 0

Overige personeelslasten 17.018 3.000

119.658 3.000

Lonen en salarissen

Bruto lonen 83.993 0
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2017

€

2016

€Sociale lasten

Sociale lasten werkgever 8.659 0

Pensioenlasten werkgever 7.920 0

Ziekteverzuimverzekering 2.068 0

18.647 0

Overige personeelslasten

Onkostenvergoedingen 1.515 0

Reiskostenvergoedingen 793 0

Vrijwilligersvergoedingen 8.660 3.000

Werving- en selectielasten 6.050 0

17.018 3.000

Afschrijvingen

Materiële vaste activa

Inventaris 143 0

Overige bedrijfslasten

Huisvestingslasten

Huur 1.987 0

Kantoorlasten

Porti 29 0

Telefoon 1.046 0

Drukwerk 271 0

Automatiseringskosten 944 0

Kantoorbenodigdheden 263 0

Contributies en abonnementen 1.807 400

4.360 400
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2017

€

2016

€Algemene lasten

Bankkosten 242 420

Advieskosten 4.624 0

Verzekeringen 315 0

Bestuurskosten 0 283

Relatiegeschenken 1.352 0

Representatiekosten 1.752 0

Administratiekosten 5.279 0

Kosten effectenverkeer 5.131 4.906

Accountantskosten jaarrekening 5.556 8.327

Accountantskosten inzake subsidiecontrole 10.686 0

Beheerskosten Concern De Jong 0 6.000

Overige algemene kosten 672 13.008

35.609 32.944

Financieel resultaat

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van

effecten 2.897 2.507

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 722 2.002

Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren

en van effecten 28.901 24.450

32.520 28.959

Opbrengsten van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van

effecten

Rente obligaties 1.726 0

Dividend uit effecten 1.171 2.507

2.897 2.507

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente banken 722 2.002

Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa

behoren en van effecten

Koersresultaten effecten 28.901 24.450
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Buitengewone baten

2017

€

2016

€Buitengewone baten

Vrijval legaat Meijer 30.000 0

Het legaat Meijer, sinds 2013 gereserveerd voor de uitrol van een noodhulpbureau in Twente, is na

goedkeuring van het toezichthoudende orgaan volledig vrijgevallen ten gunste van de

continuïteitsreserve.
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OVERIGE GEGEVENS

6                Voorstel resultaatbestemming 

Vooruitlopend op het besluit van het bestuur is de voorgestelde verwerking van het resultaat reeds in de

jaarstukken verwerkt.

€
 

Toevoeging aan de continuïteitsreserve 43.935-

 

7                Ondertekening van de jaarrekening

Conform de statuten van de stichting ondertekent het bestuur de jaarrekening:

...........................................                                    ...........................................                        

Mevrouw N.Y.M. Boerebach                                     De heer M.J.J.M. Malmberg

...........................................                                    ...........................................

De heer J. Mol                                                          Mevrouw E.Y. Beelaerts van Blokland-van Schaijk

...........................................                                   ...........................................

Mevrouw M.A.L. van Beuningen                              De heer J.C. de Boer

...........................................                                   ...........................................

De heer J.C. van Hasselt                                          De heer M. Schut

...........................................

De heer H.C.H. Smit
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