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TOELICHTING OP DE BALANS EN REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016    

    

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling        

1.  Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.    

2.  Per einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de 

penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, 

welke jaarstukken ,vergezeld van een rapport van een registeraccountant of van een accountant-  

consulent indien de wet zulks vereist, dan wel indien het bestuur zulks wenselijk acht, binnen zes 

maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.     

3.  De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.       

4.  De baten en lasten zijn verwerkt in het jaar waarop zij betrekking hebben, ongeacht of zij tot 

ontvangsten of uitgaven hebben geleid.        

De stichting "De Zinnen" streeft naar een voorziening voor financiering van eventuele 

beleidsaanpassingen , c.q. intensiveringen welke niet uit het lopend resultaat bekostigd kunnen worden.

        

De stichting "De Zinnen " is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met registratie nummer 854 805 

497 alsmede met SBI-code 94911 Religieuze organisaties en SBI-code 94919 Overige 

levensbeschouwelijke organisaties .        

De stichting "De Zinnen" is met ingang van 15 januari 2015 aangemerkt  door de belastingdienst met de 

ANBI status met kenmerk RSIN nummer 8548.05.497        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 



 

          

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016      

          

          

          

      2016  2015  

          

      €  €  

          

          

Baten          

          
Bijdragen van 
derden/Subsidies    0  0  

          
Bijdragen deelnemers 
aktiviteiten    10.069  3.743  

          
Overige 
opbrengsten     24.711  24.664  

          

      34.780  28.407   

          

          

          

          

Lasten          

          

Personeels kosten     3.694  1.801  

          

Programma/Activiteiten kosten    17.442  8.432  

          

Publiciteit en Marketing    5.699  4.164  

          

Secratariaats kosten     3.605  2.549  

          

Huisvestings kosten     3.170  3.266  

          

      33.610  20.212  

          

Resultaat          

      1.170  8.195  

          

          



          
 

          

BALANS PER 31 DECEMBER 2016       
(na verwerking van het 
resultaat)        

          

          

          

      2016  2015  

          

      €  €  

          

          

ACTIVA          

          

Vaste activa         

          

 

Materiele vaste 
activa    0  0  

          

Vlottende activa         

          

 Vorderingen en vooruitbetaalde kosten  253  171  

          

Liquide middelen     34.854  33.505  

          

          

      35.107  33.676  

          

          

          

          

PASSIVA          

          

Vermogen      1.865  695  

          

Voorziening      9.001  9.598  

          

Vreemd vermogen op lange termijn   0  0  

          

Vreemd vermogen op korte termijn   24.241  23.383  

          

          

      35.107  33.676  



          

          

          
 


