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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  
 

Verklaring betreffende de jaarrekening 
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018 van Stichting XminY te Amsterdam gecontroleerd. Deze 

jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten en lasten over 2018 met de 

toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen. 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het 

resultaat getrouw dient weer te geven alsmede voor het opstellen van het bestuursverslag, beide in 

overeenstemming met de in Nederland geldende regels voor financiële verslaggeving, in het bijzonder Richtlijn voor 

de Jaarverslaggeving RJk C1 “Kleine organisaties zonder winststreven”. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor 

een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van 

de relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude 

of fouten. 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij 

hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 

controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze 

controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening 

geen afwijkingen van materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en 

de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant 

toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van 

materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 
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Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant 

is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van 

controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot 

doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een 

controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 

en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting 

gemaakte schattingen, alsmede van evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 

Wij zijn van oordeel dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing 

voor ons oordeel te bieden. 

Oordeel betreffende de jaarrekening 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van 

Stichting XminY per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018, in overeenstemming met de in Nederland 

geldende regels voor financiële verslaggeving, in het bijzonder met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving RJk C1 “Kleine 

organisaties zonder winststreven”. 

 

Nijmegen, 29 mei 2019 

Mengedé Accountants B.V.  

  

R.P.A. Mengedé AA  
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Aan het bestuur van
Stichting XminY
New Energy Docks
Op de Distelweg 451
1031 HD  AMSTERDAM

Geacht bestuur,

Hierbij doe ik u het rapport inzake de jaarrekening 2018 toekomen.

1. Opdracht

Op basis van de door u verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeen-
stemming met de richtlijn RJ 640.

Er is geen aanleiding tot het maken van bijzondere opmerkingen.

2. Bedrijfsgegevens

Statutaire naam : Stichting X min Y 

Oprichting : Akte van oprichting 22 juni 1973, laatste statutenwijziging 4 juni 2014.

Bestuursleden : Marije Boekkooi

Alex de Jong
Ifor Schrauwen
Willemein van Leeuwen

Handelsregister : Kamer van Koophandel voor Haaglanden , ingeschreven onder dossiernummer
41149277.

Belastingen : De onderneming valt onder de belastingdienst Utrecht-Gooi/kantoor Utrecht.
Het fiscaalnummer is 28.72.225.

Boekjaar : Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Doelstelling : De ontwikkelingssamenwerking in de ruimste zin des woords te bevorderen
en de daarvoor vereiste mentaliteitsverandering op gang te brengen.

3. Resultaat

In het boekjaar 2018 is een negatief resultaat gerealiseerd van € 42.898.
(2017: een positief resultaat van € 13.116 ).
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4. Vermogen

De -€ 42.898 is toegevoegd aan het vrij besteedbaar vermogen.
De algemene reserve bedraagt einde boekjaar € 45.693  (2017: € 88.590).

Voor het verloop van het eigen vermogen verwijs ik u naar de toelichting op de balans.

Vanzelfsprekend blijf ik bereid dit rapport nader toe te lichten.

Met vriendelijke groeten,
Willemein van Leeuwen, penningmeester



Stichting XminY

JAARREKENING



BESTUURSVERSLAG 
 

DOELSTELLING, MISSIE EN VISIE 
 
Visie 
Het Actiefonds streeft naar een rechtvaardige en duurzame wereld waarin mens, milieu en dier boven 
economische belangen worden geplaatst. Dit doen wij door te investeren in maatschappelijke 
verandering. 
 
Missie 
Het Actiefonds stelt zich ten doel om wereldwijd sociale bewegingen te ondersteunen die strijden voor 
een eerlijke, gelijkwaardige en duurzame wereld. Dit doet Het Actiefonds door geld te werven bij 
particulieren. Daarmee financieren we activisten die aan een andere wereld bouwen.  
  
Statutaire doelstelling 
De stichting stelt zich ten doel sociale bewegingen die strijden voor een eerlijke, rechtvaardige en 
schone wereld te ondersteunen en daarnaast de ontwikkelingssamenwerking in de ruimste zin des 
woords te bevorderen en de daarvoor vereiste mentaliteitsverandering op gang te brengen. 
 
De stichting tracht haar doel te bereiken door: 

1. het in ontvangst nemen, het beheer en besteding van gelden, ten behoeve van de 
hierboven beschreven doelstelling geschonken door particulieren, instellingen en alle 
nadere wettig verkregen inkomsten; 

2. het lokaal en internationaal ontplooien van activiteiten om sociale bewegingen in hun 
strijd te ondersteunen; 

3. het geven van voorlichting en het voeren van actie gericht op mentaliteitsverandering ten 
aanzien van ontwikkelingssamenwerking; 

4. het uitoefenen van druk op instanties en groeperingen om een meer rechtvaardige 
ontwikkelingssamenwerking te bewerkstelligen. 

 

BELANGRIJKSTE RISICO’S EN ONZEKERHEDEN 
 

• Het Actiefonds werkt zo efficiënt mogelijk, met een minimum aan fte. Hierdoor loopt de 
organisatie risico bij uitval of ziekte. 

• Het blijft nodig om Het Actiefonds netwerk uit te bouwen om uit nog meer landen goede 
aanvragen te verzamelen. 

• Het Actiefonds is afhankelijk van particuliere donateurs voor haar voortbestaan. Er moeten 
constant nieuwe donateurs worden aangetrokken om de inkomsten te verzekeren. 

 

DOELREALISATIE 
 
Gewenste resultaten 
Het Actiefonds heeft als doel sociale bewegingen die strijden voor een eerlijke, rechtvaardige en 
schone wereld te ondersteunen. Voor ons zijn dit de kenmerken van oprechte ontwikkeling. Door 
wereldwijd groepen te steunen die hiervoor strijden draagt Het Actiefonds bij aan een algehele 
mentaliteitsverandering die uitbuitende structuren afwijst. Het betreft vaak kleine groepen of groepen 
die nog in een opstartfase zitten. In veel gevallen kunnen zij met een relatief kleine financiële bijdrage 
acties voeren die zij niet gefinancierd kunnen krijgen in hun eigen land of door internationale fondsen. 
 
  



 
Selectie van projecten 
Om de projecten te selecteren die aan de voorwaarden van Het Actiefonds voldoen heeft Het 
Actiefonds een constante stroom van projectaanvragen nodig. Dit zijn er ongeveer 500 per jaar. Voor 
de aanvragen en referenties onderhoudt Het Actiefonds, verspreid over de wereld, een groot netwerk 
van experts. Dit vergt een constante inspanning van zo’n 50 actieve regio-specialisten die maandelijks 
samenkomen om de aanvragen te beoordelen. Deze vrijwilligers zijn van groot belang voor Het 
Actiefonds. Zij schakelen met hun contacten over de hele wereld om referenties te controleren, 
onderhouden contacten met verschillende actiegroepen en verrijken de secties met hun expertise over 
een bepaald gebied of onderwerp.  
 
Behaalde resultaten 
 
Het Actiefonds is enorm trots op alle activisten die zich overal ter wereld, onder welke 
omstandigheden dan ook, inzetten om onze planeet tot een eerlijke, rechtvaardige en schone plek te 
maken. Het is voor Het Actiefonds dan ook een eer om samen met onze donateurs zo veel geweldige 
acties en initiatieven financieel mogelijk te maken! 

In 2018 steunde Het Actiefonds 143 projecten in 42 landen.  
 
Op steeds meer plekken in de wereld komen rechtse, populistische figuren aan de macht. Trump, 
Bolsonaro en Duterte zijn hier voorbeelden van. Zij wakkeren nationalistische gevoelens aan. Het 
Actiefonds strijdt tegen deze exclusieve, nationalistische retoriek en vormt samen met duizenden 
activisten het tegengeluid. 

Problemen die ons allemaal aangaan – zoals oorlog en klimaatverandering - houden zich niet aan 
landsgrenzen. Veel initiatieven die wij steunen doen dat ook niet. In 2018 steunde Het Actiefonds veel 
projecten waarin internationale solidariteit een belangrijke rol speelde.  

Acties 
Toen de Europese Unie vluchtelingen tegenhield in Nador (Marokko) steunde Het Actiefonds de 
Nederlandse activisten van Bare Life die daar een sociaal centrum opzetten. 

Toen gevluchte personen aankwamen op Lesbos, maar daar gedwongen moesten leven in overvolle 
kampen, zonder fatsoenlijk voedsel en voorzieningen – tóen steunde Het Actiefonds een No Border 
keuken en verschillende internationale actiegroepen die werkten aan de bouw van een informatiepunt, 
een werkplek en een ontmoetingsplek voor vluchtelingen.  

Toen er in Nicaragua een opstand uitbrak tegen president Ortega, ondersteunde Het Actiefonds 
studenten uit Nicaragua die een tour door Europa organiseerden om kennis te verspreiden over de 
situatie in dat land. 

En het Actiefonds steunde in 2018 twee klimaatkampen, in Tsjechië en Oostenrijk – die elk jaar 
activisten vanuit heel Europa aantrekken.  
 
Al deze activisten hebben een gevoel van verbinding met mensen die zich in een totaal andere situatie 
bevinden of op een compleet andere plek wonen. Door middel van hun activisme geven zij uiting aan 
internationale solidariteit – iets wat Het Actiefonds van harte toejuicht.  



 

FINANCIEEL BELEID   
 
Financieel resultaat 
In 2018 boekte Het Actiefonds een negatief resultaat van €42.898.  
Het totaal aan giften en donaties was €298.726, iets minder dan de €299.376 die we in 2017 
binnenhaalden. Het totaal aan giften en donaties was in 2018 €55.974 lager dan begroot. In totaal 
waren de lasten in 2018 €339.956, dat is €18.827 lager dan begroot was.  
 
Hoewel we voor het eerst meer nieuwe donateurs binnenhalen dan ‘oude’ verliezen, loopt dit resultaat 
nog niet gelijk met de investeringen die we hebben moeten maken om het tij te keren.  
 
De komende jaren willen we deze stijgende lijn in het donateursaantal doortrekken. In het voorjaar 
van 2019 hebben we een donateurswervingscampagne opgezet die duidelijk haar vruchten afwerpt. 
Ook later in het jaar worden er nog evenementen georganiseerd en een tweede campagne opgezet, 
met hulp van bevriende organisaties.  
 
Besteed aan de doelstelling, fondsenwerving en beheer en organisatie 
In 2018 heeft Het Actiefonds €260.043 besteed aan de doelstelling. Dat is ruim 76%. Hieronder wordt 
de bijdrage gerekend die aan projecten wordt besteed, maar ook de kosten in het kader van de 
toekenning, verslaglegging en evaluatie van projecten.  
 
Het Actiefonds heeft in 2018 €52.555 besteed aan fondsenwerving, ofwel 15%. Dit is meer dan 
voorgaande jaren en noodzakelijk om de vergrijzing in ons donateursbestand te ondervangen. Het 
Actiefonds heeft zich daarom in 2018 op het gebied van fondsenwerving voornamelijk gericht op het 
werven van nieuwe donateurs om de toekomst van het fonds veilig te stellen.  
 
Gehanteerde fondsenwervingsmethoden 
Het Actiefonds heeft in 2018 op de volgende manieren fondsen geworven:  

• Via periodieke donaties van donateurs 
• Via het werven van losse, eenmalige giften 
• Door het organiseren van een benefiet 
• Werven van gelden bij particuliere fondsen voor herfinanciering van projecten 
• Het verspreiden van de nieuwsbrieven 
• Via online werving op social media 
• Via online advertenties 

 
In 2018 heeft Het Actiefonds giften geworven met het verzenden van nieuwsbrieven waarbij 
bestaande donateurs expliciet gevraagd werd om een (extra) gift. Ook werden middels een eenmalige 
campagnemailing extra giften opgehaald voor actiegroepen die zich verzetten tegen de groeiende 
macht van multinationals. Verder heeft Het Actiefonds in 2018 veel aan haar naamsbekendheid 
gewerkt. Door meer naar buiten te treden zijn er een stuk meer donateurs aangetreden dan 
voorgaande jaren.  
 
  



PERSONEEL EN ORGANISATIE 
 
Vrijwilligers 
Bij Het Actiefonds zijn zo’n 50 vrijwilligers actief. De meeste vrijwilligers zijn actief in vijf, op continent 
gebaseerde, secties (Afrika, Azië, Latijns-Amerika, Oost-Europa, West-Europa). Deze secties dragen 
zorg voor het beoordelen van projectaanvragen en hebben in 2018 ieder 11 keer vergaderd. Veel van 
deze vrijwilligers komen oorspronkelijk uit de regio’s waar Het Actiefonds projecten steunt, of hebben 
vanwege hun werk- of privésituatie gedegen kennis van de betreffende gebieden en beschikken over 
lokale contacten. Hun kennis en expertise als regiospecialist is cruciaal bij het toekennen van steun 
aan projecten. 
 
Personeel 
In 2018 werkten er 5 parttimers bij Het Actiefonds die bij elkaar opgeteld voor 2,64 fte (voltijd) 
werknemer werkten. Het personeel vormt een zelfsturend team. Beloning geschiedt volgens het 
arbeidsvoorwaardenreglement en het bijbehorende functiegebouw van Het Actiefonds.  
 
Bestuur 
Het bestuur is een bestuur op afstand. In 2018 vergaderde het bestuur 9 keer. Het werk van de 
bestuursleden is onbezoldigd. 
 
Het bestuur van Het Actiefonds bestaat in 2018 uit:  
– Ifor Schrauwen is voorzitter. In het dagelijks leven heeft hij zijn eigen bedrijf binnen de sociaal-
culturele sector.  
– Alex de Jong is secretaris. Hij werkt bij het International Institute for Research and Education. 
 – Willemein van Leeuwen is penningmeester. Zij werkt bij ASKV Steunpunt Vluchtelingen.  
– Marije Boekkooi is bestuurslid personeelszaken. Ze is daarnaast adviseur en projectleider bij 
duurzaamheid.nl. 

VERWACHTING VOOR 2019 
 
In 2019 blijft Het Actiefonds groepen steunen die het tegengeluid vormen. We stellen onszelf de 
vraag: hoe organiseren we ons? Welke acties kunnen we als beweging opzetten? Hoe werken we het 
beste samen? Het Actiefonds speelt een belangrijke rol hierin, omdat we optreden als financier van 
cruciale, radicale of controversiële acties en groepen die elders geen steun kunnen krijgen. Dit doen 
we al meer dan vijftig jaar en we willen er nog zeker vijftig jaar mee doorgaan!  
 
Het Actiefonds treedt meer naar buiten dan voorheen. We organiseren evenementen, zoals ons 
Actiefestival en politieke cafés. Zo zorgen we voor meer naamsbekendheid. We willen de samenhang 
en samenwerking tussen groepen vergroten. Doordat we meer naar buiten treden als fonds weten 
actiegroepen ons beter te vinden en blijft de aanwas van aanvragen groeien. Met een 
donateurswervingscampagne haalde Het Actiefonds 250 nieuwe vaste donateurs binnen een maand 
tijd, om zo meer financiële zekerheid te creëren. Want in 2018 zagen we een stijgende lijn qua 
inkomsten, maar dit kan nog steeds beter. We kijken met een ambitieuze blik naar de toekomst.  
 
De stijgende lijn willen we doorzetten in 2019. Ook in het najaar zal nog een campagne worden 
opgezet, al dan niet in samenwerking met andere organisaties. Tussendoor blijft Het Actiefonds 
politieke cafés organiseren. De kernactiviteit van Het Actiefonds blijft hetzelfde: het steunen van 
sociale bewegingen en actiegroepen over de hele wereld.  
 
Amsterdam, 29 mei 2019 

 

I.W. Schrauwen, voorzitter 
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Bijlage bij het bestuursverslag Stichting X min Y jaarrekening 2018

Begroting 2019

€ € €

BATEN
particulieren

donaties en giften
nalatenschappen
geoormerkte giften
collecten

kerken
vermogensfondsen
andere fondswervende organistaties
overige baten

totaal baten 322.405       

af: lasten

Personeelslasten 107.811       
Vrijwilligerskosten 2.200           
Verzekeringen 9.611           
Huisvestingskosten 10.085         
Bureaukosten 16.450         
Financieringskosten
Projecten 125.000       
Fondswerving 16.650         
onvoorzien 14.390         

302.197       

saldo baten en lasten 20.208         
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BALANS

€ € € €
ACTIVA

vaste activa

materiële vaste activa

verbouwing en inrichting -         -         
inventaris -         -         
kantoormachines -         -         
apparatuur -         -         

-         -         
vlottende activa

vorderingen en overlopende activa

vorderingen en overlopende activa 9.283      8.836      

9.283      8.836      

liquide middelen 59.295     99.748     

totaal activa 68.578     108.584   

31-12-18 31-12-17
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Stichting X min Y jaarrekening 2018

€ € € €
PASSIVA

reserves en fondsen

stichtingskapitaal 14           14           
continuiteitsreserve 45.679     88.576     

45.693     88.590      

kortlopende schulden en overlopende passiva

subsidietoekenningen 5.351       3.000      
pensioenen 701-          478-         
vooruitontvangen baten -          -         
overige schulden en overlopende passiva 18.235     17.472     

22.885     19.994      

totaal passiva 68.578     108.584    

31-12-18 31-12-17
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN Stichting X min Y jaarrekening 2018

realisatie begroting realisatie
2018 2018 2017

€ € €

BATEN 298.726       354.700       299.376       

totaal baten 298.726       354.700       299.376       

LASTEN

besteed aan doelstellingen 260.043       208.988       

wervingskosten 52.555        39.903        

kosten beheer en administratie 27.358        32.857        

onvoorzien 16.716        

339.956       349.028       281.747       

saldo financiële baten en lasten 1.668-        2.000-        4.513-        

saldo baten en lasten 42.898-       3.672          13.116        

bestemming van het resultaat

ten gunste/laste van de algemene reserve 42.898-       13.116        
ten gunste/laste van de bestemmingsreserve

42.898-       13.116        
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Stichting X min Y jaarrekening 2018

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders
wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing, met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen
worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van
 een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. 
Er wordt afgeschreven van het moment van ingebruikneming.

De afschrijvingspercentages bedragen:
verbouwing en inrichting : 10 - 20%;
inventaris : 20%;
apparatuur : 33,3%;
kantoormachines: 20%.

vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerde tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs
zijn gelijk aan de nominale waarde. De noodzakelijk geachte voorzieningen voor het  risico van 
oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Overige activa en passiva
De overige activa en passiva worden gewaardeerd op nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Het resulaat wordt bepaald als enerzijds het verschil tussen de baten en lasten uit hoofde van
de doelstelling en anderzijds de interestbaten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar
waarop ze betrekking hebben. Positieve resulaten worden slechts opgenomen voorzover zij op 
worden in acht genomen indien zij voor het balansdatum zijn gerealiseerd.  Verliezen die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar opmaken van de jaarrekening bekend zijn
geworden.

Het financieel resultaat wordt gevormd door de op de verslagperiode betrekking hebbende
renteopbrengsten en -lasten.
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TOELICHTING OP DE BALANS  (activa) Stichting X min Y jaarrekening 2018

31-12-2018 31-12-2017
€ €

materiële vaste activa
stand begin boekjaar -                -                
bij: investeringen -                
af: afschrijvingen -                
stand einde boekjaar -                -                

Voor een specificatie verwijs ik u naar de bijlage "staat van aanschafwaarden en afschrijvingen".

vorderingen en overlopende activa
vooruitbetaalde kosten 152             
borg 561             
rente 26              104             
donateurs 8.696          6.574          
onderhuur 2.007          
overige

9.283          8.836          

liquide middelen
ING girorekening 609060 11.973        36.126        
ING girorekening 136907 2                216             
ASN spaarrekening 845381938 30.000        63.223        
TRIODOS 338622039 17.311        154             
kas 10              10              
geld onderweg 20              

59.295        99.748        

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.
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TOELICHTING OP DE BALANS  (passiva) Stichting X min Y jaarrekening 2018

31-12-2018 31-12-2017
€ €

reserves en fondsen
overige reserve:
stand begin boekjaar 88.577        75.461        
af/bij: resultaat 42.898-       13.116        

45.679        88.577        

kortlopende schulden en overlopende passiva
subsidietoekenningen
sectie oost 3.851          
sectie Latijns-Amerika 500             2.000          
sectie Afrika 1.000          1.000          

5.351          3.000          
pensioenen
stand begin boekjaar 478-           790-           
verschuldigde pensioenpremie boekjaar 3.788          4.054          
af: betaalde voorschotten 4.011          3.743          

701-           478-           
vooruitontvangen baten
giften

-                -                
overige schulden en overlopende passiva
aangifte december 2.519          1.828          
reservering vakantietoeslag 4.057          4.253          
accountantscontrole 4.000          
overige nog te betalen bedragen 7.659          11.392        

18.235        17.472        

niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
XminY heeft een huurcontract afgesloten voor onbepaalde tijd

De huur bedraagt per 1 juni 2018 €823,71
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN I Stichting X min Y jaarrekening 2018

realisatie begroting realisatie
2018 2018 2017

€ € €

BATEN

baten van particulieren
donaties en giften 270.063       300.000           264.806       
nalatenschappen
geoormerkte giften 130             3.435          
collecten 511             177             

kerken 2.719           900             
vermogensfondsen 24.060         24.830        
andere fondswervende org. 5.150          
onbekend
overige baten 1.243           54.700            78              

298.726       354.700           299.376       

Som van de baten 298.726      354.700         299.376     

LASTEN

personeel
brutosalarissen 90.554         97.716            86.436        
premies werknemersverzekeringen 17.267         18.096            15.426        
pensioenlasten 1.207           1.500              1.376          
reiskosten 773             2.500              1.894          
scholingskosten 2.000              
arbokosten 500                 
pensioenbeheer en verzuimverzekering 8.106           7.500              7.967          
freelancers 6.474           3.000              2.946          
vrijwilligers 4.491           3.700              1.676          
koffie, thee, lunch 1.283           1.000              1.327          
overige personeelskosten 946             400                 813             

af: uitkering ziekengeld

131.100       137.912           119.861       

In 2018 waren er 6 medewerkers (2,16 fte) werkzaam.
(2017: 6 medewerkers  3,01 fte)
Er wordt geen bezoldiging verstrekt aan bestuurders.

huisvesting
* huur en energie 10.696         6.958              4.933          

onderhoud pand 500                 
overige huisvestingskosten 816             600                 814             

11.513         8.058              5.747          
* een gedeelte van de ruimte wordt onderverhuurd
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN I Stichting X min Y jaarrekening 2018

realisatie begroting realisatie
2018 2018 2017

€ € €

organisatielasten
kantoorbenodigdheden 426             600                 522             
automatisering 5.364           1.000              121             
telecommunicatie 1.033           1.500              1.335          
porti 368             300                 89              
vakliteratuur en documentatie 635             
scholing medewerkers 300             
representatie en presentatie 247             500                 304             
boekhouding en databases 7.923           2.500              2.774          
administratie en accountant 5.122           5.000              4.438          
juridisch en HR advies 3.000              
notariskosten 145             25              
verzekeringen 533             942                 948             

21.797         15.342            10.857        

afschrijvingen
verbouwing en inrichting -                 -                    -                
apparatuur -                 -                    -                
kantoormachines -                 -                    -                

-                 -                    -                

wervingskosten
Nieuwsbrief 15.187         12.000            10.727        
Jaarverslag 5.202           7.500              2.568          
werving en voorlichting 9.140           10.000            797             
website 511             500                 439             
overige campagnekosten

30.040         30.000            14.531        

projecten
stafgiften 4.535           3.000              2.957          
sectie west 33.223         20.000            26.860        
sectie latam 20.952         20.000            28.950        
sectie azie 30.098         20.000            22.810        
sectie afrika 29.800         20.000            28.725        
sectie oost 24.501         20.000            20.450        
geoormerkte giften
flexpot uit secties en camp. 35.000            
internationale overschrijvingskosten 2.398           3.000              

145.506       141.000           130.752       
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN I Stichting X min Y jaarrekening 2018

realisatie begroting realisatie
2018 2018 2017

€ € €

Som van de lasten 339.956       332.312           281.747       

financiële baten en lasten
ontvangen rente 39               104             
betaalde (bank)rente en -kosten 1.739-         2.000-            4.350-        
afrondings- en betalingsverschillen 31               266-           

1.668-         2.000-            4.513-        
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN II: Stichting X min Y jaarrekening 2018

Besteed aan doelstelling werving baten organisatie realisatie
2018 2018 2018 2018

€ € € €

personeelskosten 79.355 29.930 21.815 131.100    
huisvestingskosten 6.969 2.628 1.916 11.513      
organisatiekosten 13.194 4.976 3.627 21.797      
afschrijvingskosten 0 0 0 -              
wervingskosten 15.020 15.020 30.040      
projecten 145.506 145.506    

260.043 52.555 27.358 339.956

Personeelskosten zijn toegerekend naar rato van de bestede tijd.
Huisvestingskosten, verzekeringen, ICT en bureaukosten zijn toegerekend in dezelfde
verhouding als de personeelskosten.

Amsterdam, 29 mei 2019

Het bestuur,

I.W. Schrauwen, voorzitter

M.E. Boekkooi, secretaris

W.M.T. van Leeuwen, penningmeester

Verdeling naar doelstelling, werving en organisatie



Stichting XminY

BIJLAGE
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STAAT VAN AANSCHAFWAARDEN EN AFSCHRIJVINGEN Stichting X min Y jaarrekening 2018

aanschaf- afschr. aanschaf- boekwaarde (des)invest. afschrijving boekwaarde
aard van de investering % waarde 01-01-2018 2018 2018 31-12-2018

verbouwing en inrichting

verwarming 2002 10,0 5.525       -                -                
bekabeling 2002 20,0 3.177       -                -                
tapijt 2002 20,0 1.954       -                -                
keuken 2012 20,0 1.394       -                -                

12.050     -                -              -              -                

kantoormachines

frankeermachine 2005 20,0 1.189       -                -                
telefooncentrale 2009 20,0 893         -                -              -                

2.081       -                -              -              -                

apparatuur

Thin client + monitor juli 2004 33,3 1.213       -                -                
firewall juni 2007 33,3 2.201       -                -                
Server okt 2008 33,3 3.343       -                -                
SSL certificaten jan 2011 33,3 785         -                -                
Thin clients mei 2011 33,3 423         -                -                
Server plus geheugen nov 2012 33,3 1.038       -                -                
Computers kantoor sep 2013 33,3 650         -                -                

9.653       -                -              -              -                

totaal materiële vaste activa 23.784     -                -              -              -                

jaar
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