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Samenstelling bestuur

Voorzitter: dhr. A.W.C. Maljaars

Secretaris: mevr. L. Moerland

Penningmeester: dhr. S.F. van Wijk

Verslag van activiteiten

Vrij besteedbaar vermogen

Nijmegen, 31 maart 2020

Het bestuur

In het verslagjaar heeft de stichting in totaal een bedrag groot EUR 114.585 aan fondsen verworven. Een

bedrag groot EUR 79.182 hiervan betrof donaties en giften van particulieren verworven via crowdfunding.

Fondsen van subsidieversterkkers groot EUR 35.403 zijn verworven ten behoeve van specifieke

grootschalige projecten ter bevordering van de doelstelling. De fondsenwerving is uitgevoerd door

vrijwilligers en derhalve zijn geen wervingskosten gemaakt.

Stichting Vrienden van XR

Rapport jaarrekening 2019

Bestuursverslag 2019

dhr. A.W.C. Maljaars

In het verslagjaar heeft de stichting een bedrag groot EUR 63.279 besteed aan haar doelstelling. De

bestedingen aan de doelstelling betroffen activiteiten, lezingen en trainingen met bewustwording omtrent

klimaatverandering als onderwerp. Er is een bedrag groot EUR 40.830 gedoteerd aan de

bestemmingsreserve activiteiten ten behoeve van toekomstige projecten. De projecten en activiteiten worden

door vrijwilligers uitgevoerd en derhalve zijn de gemaakte kosten beheer en administratie niet materieel.

Begroting

Gezien de aard van de werkzaamheden van de stichting is geen begroting voor 2019 opgemaakt. Jaarlijks

wordt, afhankelijk van de financiële mogelijkheden van de stichting bepaald in hoeverre de activiteiten

uitgevoerd door vrijwilligers kunnen worden ondersteund.

Het beleid van het bestuur ten aanzien van het vrij besteedbaar vermogen is om deze aan activiteiten ten

behoeve van de doelstelling te besteden met inachtneming van het bewaren van de continuiteit van de

stichting. De risico's omtrent de continuiteit van de stiching zitten voornamelijk in de aangegane

huurovereenkomsten.
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Vorderingen

Overige vorderingen 1.145       

Overlopende activa 572          

1.717          

Liquide middelen 55.696        

57.414        

VLOTTENDE ACTIVA

(na resultaatbestemming, in euro's)
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Balans per 31 december 2019

ACTIVA 31 december 2019
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(na resultaatbestemming, in euro's)
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Balans per 31 december 2019

Overige reserve 10.000     

Bestemmingsreserve 40.830     

50.830        

Schulden aan leveranciers 5.259       

Overlopende passiva 1.325       

6.584          

57.414        

KORTLOPENDE SCHULDEN

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

31 december 2019
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Donaties en giften 79.182        

Baten van bedrijven 18.000        

Baten van andere organisaties zonder winststreven 17.404        

Som van de baten 114.585      

Bestedingen aan doelstelling 63.279        

Kosten beheer en administratie 392             

Som van de lasten -63.671       

Saldo voor financiële baten en lasten 50.914        

Rentelasten en soortgelijke kosten -84              

Financiële baten en lasten -84              

Saldo van baten en lasten 50.830        

Dotatie bestemmingsreserve activiteiten 40.830        

Toevoeging aan overige reserve 10.000        

(in euro's)
22-02-2019 t/m                

31-12-2019
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Staat van baten en lasten over 2019
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Activiteiten

Vorderingen en overlopende activa

Voor de opstelling van de jaarrekening is de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 voor kleine

fondsenwervende organisaties van toepassing.

De Stichting Vrienden van XR stelt zich voornamelijk ten doel het financieel en/of materieel ondersteunen 

van initiatieven die bewustwording omtrent klimaatverandering en/of promotie van hieraan gerelateerde 

maatregelen nastreven.

Oprichting en statutaire zetel

Op 22 februari 2019 is Stichting Vrienden van XR opgericht. De stichting is statutair gevestigd te Nijmegen

en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74084852.
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Toelichting

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

ALGEMEEN

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts

opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het

einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend

zijn geworden. Uitgaven die worden gedekt uit de Bestemmingsreserve activiteiten worden ook in de staat

van baten en lasten verantwoord.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van

individuele beoordeling van de vorderingen.

- 6 -



VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Overige vorderingen 31-12-2019

Waarborgen 1.145          

1.145          

Overlopende activa 31-12-2019

Vooruitbetaalde huur 572             

572             

Liquide middelen 31-12-2019

SNS Bank NL86 SNSB 0783 1486 74 55.696        

55.696        

EIGEN VERMOGEN

Overige 

reserve

Bestemmingsr

eserve 

activiteiten

Totaal

Balans begin boekjaar -              -              -              

Mutaties

Dotatie bestemmingsreserve -              40.830        40.830        

Resultaatbestemming 10.000        -              10.000        

Balans einde boekjaar 10.000        40.830        50.830        

Bestemmingsreserve activiteiten

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan leveranciers 31-12-2019

Crediteuren 5.259          

5.259          

(in euro's)
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Toelichting op de balans

De bestemmingsreserve activiteiten is door het bestuur aangebracht. Uit deze reserve kunnen projecten 

worden bekostigd die passen in de doelstelling van de stichting.
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(in euro's)
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Toelichting op de balans

Overlopende passiva 31-12-2019

Nog te betalen vrijwilligersvergoedingen 680             

Overige nog te betalen bedragen 645             

1.325          

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN

Huurovereenkomst

Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken is EUR 8.400. 
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79.182        

18.000        

17.404        

114.585      

Bestedingen aan doelstelling

28.560        

11.680        

2.517          

6.961          

6.448          

2.149          

329             

3.909          

726             

63.279        

Kosten beheer en administratie

308             

33               

52               

392             

Baten van andere organisaties zonder winststreven

Kosten van oprichting

Kantoorkosten

Kosten Kamer van Koophandel

Materiaalkosten activiteiten

Verstrekte vrijwiligersvergoedingen

Reiskosten vrijwilligers

Onderhoud hoofdkwartieren
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Toelichting op de staat van baten en lasten
(in euro's)

Donaties en giften

Baten

22-02-19 tm                

31-12-19

22-02-19 tm                

31-12-19

Baten van bedrijven

Telefoonkosten

Huurkosten hoofdkwartieren

Locatiehuur activiteiten

Promotiematerialen en drukwerk

Automatiseringskosten

22-02-19 tm                

31-12-19
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Toelichting op de staat van baten en lasten
(in euro's)

Rentelasten en soortgelijke kosten

84               

84               

Mutatie bestemmingsreserve

40.830        

40.830        

Rente en kosten bank

Dotatie bestemmingsreserve

22-02-19 tm                

31-12-19

22-02-19 tm                

31-12-19
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