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Aan het bestuur van  
Nederlandse Obesitasstichting 
Wikkestraat 56 
2403 ES  Alphen aan den Rijn 
     

  

 

Geacht bestuur,  

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING 

De jaarrekening van Nederlandse Obesitasstichting te Alphen aan den Rijn is door ons samengesteld op 
basis van de  door u verstrekte informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en 
de winst- en verliesrekening over 2020 met toelichting samengesteld.  

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door u verstrekte gegevens. 
De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en de daarop gebaseerde 
jaarrekening ligt derhalve bij u.   

 

Wij hebben deze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met het Nederlands Recht en 

vervolgens richtlijnen en werkschema’s, welke gebaseerd zijn op de Nederlandse orde van Administratie 
en Belastingdeskundigen (NOAB) kwaliteitssysteem. Dit houdt onder meer in dat wij ons gehouden 
hebben aan de door ons geldende voorschriften in de verordeningen van de NOAB.  

 

Het is onze verantwoordelijkheid om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met 
Nederlands recht. Onze werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het 
rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van 

de toegepaste grondslagen bij het samenstellen van de jaarrekening op basis van de door de onderneming 
verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid 
omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.  

 

Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing 
van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in 
Nederland geldende Burgerlijk wetboek (BW). 

 

De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, 
het rubriceren, vergelijken, onderling aansluiten en het samenvatten van de financiële gegevens ten 
behoeve van de jaarrekening. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die 
ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de 
getrouwheid van de jaarrekening. 

 

Zaandam, 11 mei 2021 

 

Kok Finance B.V. 

namens deze, 

 

 

P.J.A. Kok  
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2 RESULTATEN 

ONTWIKKELING RESULTAAT 

De verslagperiode is afgesloten met een resultaat van € 2.006, tegenover € 10.559 over 2019. Ter analyse 
van het resultaat dient de volgende opstelling, die is ontleend aan de staat van baten en lasten. 

  2020   2019   

  € % € % 

Netto-omzet 5.113 100,0 15.850 100,0 

Brutomarge (dekkingsbijdrage) 5.113 100,0 15.850 100,0 

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN         
Verkoopkosten 1.185 23,2 29 0,2 
Kantoorkosten 922 18,0 5.196 32,8 

Algemene kosten 787 15,4 - - 
          

Som der vaste kosten 2.894 56,6 5.225 33,0 

Exploitatieresultaat 2.219 43,4 10.625 67,0 

Financiële baten en lasten -213 -4,2 -66 -0,4 

Resultaat 2.006 39,2 10.559 66,6 

VERGELIJKING RESULTAAT 

De ontwikkeling van het resultaat 2020 ten opzichte van 2019 kan als volgt worden verklaard: 

  2020 

  € 

RESULTAAT HOGER DOOR   
Daling overige bedrijfskosten 2.331 

RESULTAAT LAGER DOOR   
Daling brutomarge -10.737 
Daling financieel resultaat -147 

Totaal afname resultaat -8.553 
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3 FINANCIËLE POSITIE 

ONTWIKKELING WERKKAPITAAL 

Het onderstaande overzicht geeft een beeld van de ontwikkeling van de liquiditeitspositie ultimo het 
verslagjaar en is ontleend aan de balans: 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

BESCHIKBAAR OP LANGE TERMIJN     
Eigen vermogen 12.565 10.558 

 

12.565 10.558 

VASTGELEGD OP LANGE TERMIJN     

Werkkapitaal 12.565 10.558 

De omvang van het werkkapitaal geeft informatie over de liquiditeitspositie van de organisatie. 

OPBOUW WERKKAPITAAL 

Onder werkkapitaal wordt verstaan het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende 
schulden. Op basis van de balans kan een opstelling worden gegeven van het werkkapitaal: 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Vorderingen 12 - 
Liquide middelen 13.158 15.558 

Vlottende activa 13.170 15.558 

Af: kortlopende schulden 605 5.000 

Werkkapitaal 12.565 10.558 

 
 

 



 

 

  

BESTUURSVERSLAG 



 

 

4 BESTUURSVERSLAG 

ORGANISATIE EN BESTUUR 

Doelstelling, beleid en activiteiten 
Al meer dan een jaar staat vrijwel alles in het teken van de Coronapandemie. Nu is er zicht op een betere 
situatie, door de strenge maatregelen en een groeiende groep van gevaccineerde mensen, maar we zijn er 

nog niet. De Coronapandemie veroorzaakt veel leed. Veel mensen zijn overleden of ondervinden lange 
of korte termijn gevolgen van covid-19 op hun gezondheid. Daarnaast is er een hoop economisch, sociaal 
en psychisch leed.  

Dit Coronavirus heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat overgewicht en obesitas mensen extra kwetsbaar kan 

maken. Overgewicht bleek een risicofactor voor ernstig beloop van covid-19, waar niemand nog 
rekening mee had gehouden. Een extra risico, bovenop de vele al bekende risico’s die overgewicht met 
zich mee kan brengen. Plots werd meer dan de helft van alle volwassen Nederlanders een risicogroep.  

Dit zorgde er wel voor dat er meer aandacht werd besteed aan het maatschappelijke probleem dat 
overgewicht en obesitas is. In verschillende media is veel gezegd en geschreven over de risico’s van 
overgewicht en obesitas en, in mindere mate, over welke aanpak dit probleem verdient. Dit bleef niet 
onopgemerkt bij beleidsmakers. Zo werden in het Verenigd Koninkrijk versneld plannen gemaakt om 
gezondere voeding te stimuleren en is het probleem ook bij de Nederlandse politiek hoger op de agenda 
komen te staan. Hopelijk zal dit resulteren in aanvullend beleid door het nieuwe kabinet.  

Door het vele thuiswerken, niet sporten, de spanning en frustratie ten gevolge van het Coronavirus zijn 
namelijk nog meer Nederlanders kwetsbaar geworden door toename van het gewicht, de ‘Coronakilo’s’. 
De hoogste tijd om aandacht te besteden en een aanpak uit te rollen om het lijden en overlijden door 
overgewicht en obesitas terug te dringen.  

De Coronapandemie heeft ook de Nederlandse Obesitasstichting geraakt. Na de oprichting in mei van 
2019 begonnen de bedachte plannen en projecten net vorm te krijgen, toen de maatschappij veranderde 
door covid-19. Een groot deel van de projecten moest gepauzeerd worden doordat samenkomsten van 
grotere groepen mensen niet meer mogelijk was. Zo werd de Nederlandse Fiets Grand Prix op het circuit 
van Zandvoort afgeblazen, ging een bijscholingsproject voor huisartsen niet door en kon een kookproject 

voor kinderen geen doorgang vinden.  

Nu langzaam maar zeker de maatschappij weer opent, worden de projecten van de stichting ook weer 
opgestart en zijn er nieuwe projecten begonnen. Zo zetten wij ons verder in voor een toekomst waarin 
minder mensen lijden en overlijden door de gevolgen van overgewicht en obesitas. Helpt u ons mee? 

  

Floris Westerink 

Voorzitter Nederlandse Obesitasstichting 

Samenstelling bestuur 
De stichting is opgericht door drie van de huidige bestuursleden, mw P. Wolvers, dhr A. Meijnikman en 
dhr F. Westerink. Inmiddels hebben wij een vierde bestuurslid mogen verwelkomen, mw O. Aydin. 
Samen stelt dit bestuur het algemeen en financieel beleid vast en geeft het leiding aan de verschillende 

projecten van de stichting. Uiteraard onbezoldigd.  

De stichting werkt samen met externe partijen op juridisch, webdesign en onderhoud en 
communicatie- en marketinggebied. De stichting heeft geen vaste of tijdelijke medewerkers in dienst.  

Sinds kort werkt de stichting met verschillende commissies waarin vrijwilligers zitten die de projecten 
van de stichting helpen opzetten en dragen. Zo zit mw. C. Snethlage de commissie Media en Publieke 
initiatieven voor en dhr M. Warmbrunn de commissie Innovatief beleid en onderzoek naar obesitas. De 
Nederlandse Obesitasstichting is de vrijwilligers zeer dankbaar en kan niet bestaan en groeien zonder de 
inzet van deze mensen. 



 

 

ACTIVITEITEN VERSLAGJAAR 

Resultaat activiteiten 

De kans dat je iemand met overgewicht of obesitas kent, wordt nog steeds elk jaar groter. De  

persoonlijke en maatschappelijke consequenties hiervan zijn groot, maar wellicht niet zo tastbaar.  

 
In mei 2019 werd bij de notaris in Lelystad de Nederlandse Obesitasstichting opgericht. Vanuit de 
ervaringen die de bestuursleden opdeden in hun werk op poliklinieken voor obesitas en de 
wetenschappelijke onderzoeken die zij daar uitvoerden, ontstond de gedachte om een bredere 

maatschappelijke organisatie te starten die zich inzet voor mensen met overgewicht en obesitas. Er is 
behoefte aan een sterk geluid dat het probleem overgewicht op de kaart zet, dat het stigma bespreekt, dat 
zich bemoeit met nieuw beleid, zich inzet voor individuele en ook collectieve belangen van mensen met 
overgewicht en obesitas. Daarbij is er behoefte aan meer wetenschappelijk onderzoek en goede 
samenwerkingen hierin. Hiervoor is de Nederlandse Obesitasstichting opgericht.  

Missie en visie 
De missie van de Nederlandse Obesitasstichting is dat minder mensen moeten lijden en overlijden aan de 
gevolgen van overgewicht en obesitas. Hoogstnoodzakelijk, want inmiddels heeft meer dan 50% van alle 
Nederlandse volwassenen overgewicht, 15% heeft obesitas. En 11.7% van de kinderen heeft 
overgewicht, waarvan 2.7% obesitas.  

Nog steeds zijn er onvoldoende aanknopingspunten om overgewicht en obesitas te voorkomen en/of 
langdurig en volledig te genezen. De bestaande strategieën zijn nog niet voldoende ingebed in onze 
maatschappij, mede doordat we overgewicht en obesitas onvoldoende als probleem van de maatschappij 
benaderen en last hebben van stigmatisering. Oftewel: betere (implementatie van) preventie en 
behandeling zijn nodig. Kennis dient te worden omgezet in bewustwording en bereidheid om het 

probleem multidisciplinair aan te pakken. Wetenschappelijk onderzoek hebben we nodig om betere 
preventie en behandelingen te vinden. Alle belanghebbende partijen moeten nog beter gaan 
samenwerken om maatregelen te treffen die effectief zijn. Samen kunnen we naar een Nederland dat 40 
miljoen kilo lichter is.  

De stichting heeft als doel het vergroten en het verspreiden van de kennis over het voorkomen, 
behandelen en genezen van overgewicht en obesitas en het verrichten van al wat hiermee verband houdt 
of daartoe bevorderlijk kan zijn.  

De Nederlandse Obesitasstichting zet zich in voor een gezonder Nederland waarin minder mensen lijden 
en overlijden aan de gevolgen van overgewicht en obesitas. Hiervoor wil de stichting wetenschappelijk 
onderzoek financieren, gericht op de oorzaken van overgewicht en obesitas, het voorkomen ervan en de 
behandeling. Daarbij steken we tijd en middelen in voorlichting over overgewicht en obesitas aan 
patiënten, betrokkenen, beleidsmakers, gezondheidsprofessionals en het brede geïnteresseerde publiek. 
Vanaf de oprichting in 2019 tot nu hebben we het volgende gedaan om dit te bereiken.  

Na de oprichting bij de notaris, het regelen van de bankzaken en verkrijgen van de ANBI status werd 
tijd, energie en geld gestopt in het inrichten van de website, welke nog dagelijks in ontwikkeling is. Er 
werd €5.000,- uitgetrokken voor het inrichten en onderhouden door een externe partij van de website van 
de Nederlandse Obesitasstichting en ook de website van een van de projecten, de Nederlandse Fiets 
Grand Prix, welke helaas door de Coronapandemie geen doorgang kon vinden. Ook werd geld 

uitgetrokken voor het in de lucht houden van de website en het betaalsysteem waarmee donaties via de 
website mogelijk gemaakt kunnen worden. Op de website is algemene informatie te vinden over het 
voorkomen, ontstaan, de gevolgen en de mogelijke behandelingen van overgewicht en obesitas. Het doel 
hiervan is om objectieve en betrouwbare informatie te verschaffen aan mensen die te maken hebben met 
overgewicht en obesitas.  
 
 

  



 

 

Voor marketing en communicatiedoeleinden werd een externe partij ingezet waarvoor een bedrag van 
€1500,- werd uitgetrokken. Hiermee werd samengewerkt aan vormgeving van het logo, het opzetten van 
verschillende social media kanalen en vormgeven van communicatiemateriaal voor de Nederlandse Fiets 
Grand Prix.  
 
Er werd een begroting gemaakt voor de Nederlandse Fiets Grand Prix. Voor dit project is een 

samenwerking aangegaan met de NTFU, de Nederlandse Wielersportbond. Voor het lidmaatschap van de 
NTFU en de af te nemen diensten voor de Fiets Grand Prix werd ca €800,- betaald. Door het annuleren 
van dit evenement zijn er geen extra kosten gemaakt voor dit project.  

Voor advies op juridisch gebied werd een externe partij benaderd, hiervoor zijn afgelopen twee jaar 

slechts ca €200,- aan kosten gemaakt.  

Ook voor de overige projecten werd een begroting gemaakt. Geen van de projecten kon afgelopen 
periode doorgang vinden door de maatregelen verband houdend met het Coronavirus. Voor deze 
projecten werden geen kosten gemaakt door de stichting.  

  

De Nederlandse Obesitasstichting wil uiteindelijk toe naar een situatie waarin mensen geen leed meer 
ondervinden aan de gevolgen van overgewicht en obesitas. Geen lijden meer op gezondheidsgebied maar 
ook geen lijden meer op sociaal, economisch, functioneel en psychisch vlak. Te vaak is de heersende 
gedachte in de maatschappij over mensen met overgewicht en obesitas: ‘eigen schuld dikke bult’. De 
stichting zet zich in om dit beeld te veranderen. Het ontstaan van overgewicht is een complexe 
gebeurtenis waarin vele factoren een rol spelen, het is een genuanceerd verhaal dat de stichting graag wil 

vertellen. Ook ervaren mensen met overgewicht en obesitas regelmatig dat zij in sociale situaties anders 
benaderd worden maar ook gediscrimineerd worden op bijvoorbeeld het werk. Ook hier wil de stichting 
aandacht voor en helpen dit te bestrijden.  
Een speerpunt van de stichting is het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek door beurzen te 
verlenen aan wetenschapsgroepen en samenwerkingen te stimuleren.  

Hiervoor dient de stichting over voldoende financiële middelen te beschikken. Voor de kosten van de 
oprichting van de stichting en alle zaken die hierbij komen kijken hebben de bestuursleden zelf een 
donatie aan de stichting gedaan.  

Om de stichting verder op te bouwen en de wetenschappelijk doeleinden vorm te geven werd een donatie 
van €15.000,- gedaan aan de Nederlandse Obesitasstichting door de Stichting Klinisch Wetenschappelijk 
Onderzoek Slotervaartziekenhuis (SKWOSZ). De SKWOSZ is een onafhankelijke stichting welke al 
jaren wetenschappelijk onderzoek financieel ondersteunt op verschillende aandachtsgebieden, waaronder 
overgewicht en obesitas. De Nederlandse Obesitasstichting is de SKWOSZ zeer dankbaar voor deze 
donatie.  

Voor het ondersteunen van onafhankelijke informatievoorziening over overgewicht en obesitas werd een 
donatie van €5.000,- gedaan door Novo Nordisk. 

Het bereiken van de doelen van de stichting zal uiteindelijk voornamelijk afhankelijk zijn van de mate 
van publieke donaties. Graag willen wij dan ook een extra dankwoord uitspreken naar onze eerste 
donateur, dhr R. Thie. Door mensen als u kunnen we werken aan een gezonder Nederland. 

  



 

 

KOMEND VERSLAGJAAR 

Bestuurlijke voornemens en besluiten 

De Nederlandse Obesitasstichting is een jonge stichting welke nog dagelijks bezig is met de verdere 
opbouw en uitbreiding. Zoals voor velen was de afgelopen tijd ook een lastige tijd voor de stichting. Na 
een enthousiaste en voortvarende start moesten wij met lede ogen toezien hoe veel van de gestarte 
projecten geannuleerd moesten worden door de Coronapandemie.  

Toch heeft juist deze ziekte ons wederom doen realiseren dat de problemen die overgewicht en obesitas 
kunnen geven niet onopgemerkt en onbesproken kunnen blijven. Dat er juist nu momentum is om 
veranderingen door te voeren waardoor uiteindelijk minder mensen zullen lijden en overlijden aan de 
gevolgen van overgewicht en obesitas.  

Het bestuur ziet de toekomst van de stichting en het bereiken van de doelen met vertrouwen tegemoet. 
De organisatie van de stichting zal anders vormgegeven gaan worden. Er zal op termijn een raad van 
toezicht samengesteld worden waaronder een bestuur met een directeur-bestuurder die de dagelijkse 
leiding heeft en het beleid maakt. Zo nodig zullen bureaumedewerkers in dienst worden genomen. 
Daarbij wil de stichting blijven werken met vrijwilligers die in verschillende commissies de projecten 

van de stichting helpen opzetten en ondersteunen. 

Wetenschappelijk onderzoek is een van de speerpunten van de stichting. Om de doelstellingen op dit 
gebied te bereiken zal een wetenschapscommissie worden aangesteld welke de aanvragen voor financiële 
ondersteuning van wetenschappelijke onderzoekprojecten kan wegen en zo mogelijk een bijdrage vanuit 

de stichting kan toekennen. 

De website van de stichting zal uitgebreid worden met overzichten van de projecten die de Nederlandse 
Obesitasstichting leidt of ondersteunt, een overzicht van afgerond, lopend en gepland wetenschappelijk 
onderzoek in Nederland op het gebied van overgewicht en obesitas en het laatste nieuws in bredere zin 

op dit gebied.  

Daarbij zijn er verschillende projecten die herstart zullen worden en nieuwe projecten die opgestart 
worden. Een greep uit deze projecten: Vanuit de stichting is een initiatief uitgegaan om een webinar te 

organiseren over beleidskeuzes op het gebied van gezondheidsbevordering. Dit zal in het najaar van 2021 
plaatsvinden. Tevens is de stichting gestart met het opnemen van een podcast over overgewicht en 
obesitas waarin de eerste afleveringen gevuld zijn met interviews met vooraanstaande professionals op 
dit gebied. Het project KookWijs, waarbij kinderen koken met chefs om zo te leren over gezonde 
voeding en hoe dit te bereiden zal worden herstart, in samenwerking met JCI. Ook zullen er campagnes 
gestart worden om het probleem van overgewicht en obesitas verder op de kaart te zetten en de stichting 
bekender te maken bij het bredere publiek. Om de belangen van mensen met overgewicht en obesitas 
beter te behartigen en vanuit de behoefte van mensen met overgewicht en obesitas om elkaar te kunnen 

vinden, heeft de Nederlandse Obesitasstichting de oprichting van een Nederlandse Patiëntenvereniging 
voor Overgewicht en Obesitas (NPOO) mede mogelijk gemaakt en zal de stichting ondersteunen met het 
verder opbouwen van deze vereniging.  

Er liggen vele kansen om de problematiek die overgewicht en obesitas met zich meebrengt te voorkomen 
en aan te pakken. Alle projecten van de stichting zijn gericht op het bereiken van onze doelen.  

,  

 

  



 

 

JAARREKENING 2020 



   Nederlandse Obesitasstichting,  

 te Alphen aan den Rijn
 
 

 

 13 Samenstellingsverklaring afgegeven 

5 BALANS PER 31 DECEMBER 2020 

ACTIVA 

(Na voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2020   31 dec 2019 

  € € € € 

VLOTTENDE ACTIVA         

VORDERINGEN         
Overlopende activa 12   -   

    12   - 

Liquide middelen   13.158   15.558 

     

Totaal 
  

13.170 
  

15.558 



   Nederlandse Obesitasstichting,  

 te Alphen aan den Rijn
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PASSIVA 

(Na voorstel resultaatbestemming)   31 dec 2020   31 dec 2019 

  € € € € 

EIGEN VERMOGEN         
Bestemmingsreserve 12.565   10.558   

 

  12.565   10.558 

KORTLOPENDE SCHULDEN         
Schulden aan leveranciers en 
handelskredieten -   5.000   
Overlopende passiva 605   -   

    605   5.000 

Totaal 
  

13.170 
  

15.558 



   Nederlandse Obesitasstichting,  

 te Alphen aan den Rijn
 
 

 

 15 Samenstellingsverklaring afgegeven 

6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020 

  2020 2019 

  € € 

Netto-omzet 5.113 15.850 

Som der exploitatiebaten 5.113 15.850 

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN     
Verkoopkosten 1.185 29 
Kantoorkosten 922 5.196 
Algemene kosten 787 - 
      

Som der exploitatielasten 2.894 5.225 

Exploitatieresultaat 2.219 10.625 

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN     
Rentelasten en soortgelijke kosten -213 -66 

Resultaat 2.006 10.559 

 

 



   Nederlandse Obesitasstichting,  

 te Alphen aan den Rijn
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7 ALGEMENE TOELICHTING 

Naam rechtspersoon Nederlandse Obesitasstichting 
Rechtsvorm Stichting 
Zetel rechtspersoon Alphen aan den Rijn 
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 74814656 

Belangrijkste activiteiten 
De activiteiten van Nederlandse Obesitasstichting, statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn bestaan 
voornamelijk uit het mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van obesitas met als 
doel om de maatschappelijke en economische gevolgen van overgewicht en obesitas te beperken.  

Locatie feitelijke activiteiten 
De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Alphen aan den Rijn. 



   Nederlandse Obesitasstichting,  

 te Alphen aan den Rijn
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8 GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING 

ALGEMEEN 

Algemene grondslagen 
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine 
Organisaties-zonder-winststreven (RJk C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine rechtspersonen 

die onder titel 9 boek 2 BW vallen. 

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva 
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten, tenzij anders vermeld. 

Algemene grondslagen bepaling resultaat 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en 
mogelijke 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. 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA 

Vorderingen 
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. 

GRONDSLAGEN VOOR BATEN EN LASTEN 

Netto-omzet 
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar geleverde goederen en 
verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. 

Overige bedrijfskosten 
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 
hebben. 
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9 TOELICHTING OP BALANS 

VORDERINGEN 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Overlopende activa 12 - 

Totaal 12 - 

LIQUIDE MIDDELEN 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Banktegoeden 13.158 15.558 

Totaal 13.158 15.558 
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EIGEN VERMOGEN 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Bestemmingsreserve 12.565 10.558 

Totaal 12.565 10.558 

Bestemmingsreserve 2020 

  € 

Stand 1 januari 10.558 
Toevoegingen via baten en lasten 2.007 

 

12.564 

Stand 31 december 12.565 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

  31 dec 2020 31 dec 2019 

  € € 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten - 5.000 

Overlopende passiva     
Nog te betalen accountantskosten 605 - 

      

Totaal 605 5.000 
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10 TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

BATEN EN BRUTOMARGE 

  2020 2019 

  € € 

Netto-omzet     
Donaties 5.113 15.850 
      

Som der exploitatiebaten 5.113 15.850 

Brutomarge (dekkingsbijdrage) 5.113 15.850 

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN 

  2020 2019 

  € € 

Verkoopkosten     
Advertentiekosten 1.080 - 
Reclamekosten 73 - 
Representatiekosten 32 29 

  1.185 29 

Kantoorkosten     
Abonnementen en contributies 922 21 
ICT kosten - 5.000 
Communicatiekosten - 175 

  922 5.196 

Algemene kosten     
Accountantskosten 605 - 
Advieskosten 182 - 

  787 - 

Totaal 2.894 5.225 

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN 

  2020 2019 

  € € 

Rentelasten banken -213 -66 

Financiële baten en lasten (saldo) -213 -66 
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11 OVERIGE TOELICHTINGEN 

ONDERTEKENING 

Alphen aan den Rijn, 11 mei 2021 

Naam Handtekening 

  
 F. Westerink 
 P.J.D. Wolvers 
 A.S. Meijnikman 
  

  
 


