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I. Bestuur (vaststelling en goedkeuring jaarrekening) 

De Stichting 

Stichting Vrienden van Norschoten is statutair gevestigd in Barneveld 

Doel 

Samenstelling Bestuur 

De Raad van Bestuur stelt de jaarrekening vast en keurt de jaarrekening goed. 

Naam Functie 

Raad van Bestuur 

A.J. Roggeveen Voorzitter 
G.A.C. Bouwmeester Penningmeester 
A. Lassche Secretaris 

J.W. Bakkenes Lid 
A. Kaptein Lid 
I. Bos Lid 

G. Schut Lid 

Vaststelling en Goedkeuring jaarrekening 

De jaarrekening 2018 is vastgesteld en goedgekeurd door het Bestuur op ~.l '.~. ' ~~ 

-~~. 



11.1 Balans per 31 december 2018 

ACTIVA 

31 december 2018 91 december 2017 
E € E € 

Vlottende activa 

Vorderingen en overbpende activa 10.000 - 

Liquide middelen 40.221 29.759 
50.221 29.759 

Totaal 50221 29.759 

PASSIVA 

37 december 2078 31 december 2017 
E € E € 

Eigen vermogen 

Kaphaal -

Bastemmingsreserve voor projecten 16.730 17.887 

16.730 X7.867 

Overige koAlopende schulden en 
overlopende passiva 33.491 11.873 

33.491 11.873 

Totaal 50221 29.760 



11.2 Resultatenrekening over 2018 

Bedrijfsopbrengsten: 

Overige bedrijfsopbrengsten 

Som der bedrijfsopbrengsten 

Bedrijfslasten: 

Overige bedrijfskosten 

Som der bedrijfslasten 

Bedrijfsresultaat 

Financiële baten en lasten 

RESULTAAT 

2018 

€ € 

42.361 

42.361 

43.456 

43.456 

2017

€ € 

31.278 

31.278 

29.389 

29.389 

1.831 
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11.3 Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen 

Grondslagen van de waardering van activa en passiva en van de bepaling van het resultaat 

Algemeen 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische 

kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, zijn de activa en passiva 
opgenomen tegen nominale waarde. 

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Winsten worden 

slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's 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. 

Vorderingen 

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

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. 

Baten en lasten 

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, uitgaande van 

historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn, baten worden verantwoord 
als deze gerealiseerd zijn. 

Baten en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn 

geconstateerd, zijn aan dit boekjaar toegerekend. 

De rechten en verplichtingen uit hoofde van meerjarige financiële contracten, zoals huurcontracten, 

operationele leasecontracten e.d. worden niet in de balans geactiveerd en gepassiveerd. De 

lasten die hieruit voortvloeien worden onder de bedrijfslasten verantwoord. 

Als buitengewone baten en lasten worden baten en lasten opgenomen, die niet uit de gewone bedrijfs-

uitoefening voortvloeien. 



11.4 Toelichting op de balans 

De vorderingen en overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

Vorderingen 

Overige vorderingen 

Liquide middelen 

Banken 

Kas 

31.12.2018 31.12.2017 

€ € 

10.000 -

10.000 - 

€ € 

40.221 29.759 

40.221 29.759 

Eigen vermogen 

Het verloop van het eigen vermogen was in het verslagjaar als volgt: 

Stand Resultaat Overige Stand 
31.12.2017 bestemming mutaties 31.12.2018 

€ € € € 

Kapitaal 

Bestemmingsreserve voor projecten 17.887 -1.157 - 16.730 

Totaal eigen vermogen 17.887 -1.157 - 16.730 

Overige kortlopende schulden en overlopende passiva 

De kortlopende schulden en overlopende passiva kunnen als volgt worden gespecificeerd: 

Rekening courant Verpleeghuis Norschoten 14.010 2.445 

Overlopende passiva 19.481 9.428 

Totaal overlopende passiva 33.491 11.873 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen 
Er zijn geen niet uít de balans blijkende verplichtingen. 

Niet in de balans opgenomen rechten 
Er zijn geen niet uit de balans blijkende rechten. 



11.5 Toelichting op de resultatenrekening 

Overige bedrijfsopbrengsten 

De overige bedrijfsopbrengsten kunnen als volgt worden gespecificeerd 

2018 2017 

€ € 

Giften particulieren algemeen 30 666 

Giften particulieren geoormerkt 2.850 8.695 

Giften bedrijven algemeen 15.000 7.520 

Giften bedrijven geoormerkt 14.769 4.682 

Donateurs 823 1.073 

Collecten kerkelijke instellingen algemeen 8.189 6.978 

Collecten kerkelijke instellingen geoormerkt 700 1.664 

42.361 31.278 

Overige bedrijfskosten 

Organisatiekosten 

Bestedingen Norschoten 

Mutatie nog te besteden middelen Norschoten 

Financiële baten en lasten 

Rentelasten (-) 

Rentebaten 

Bezoldiging en financiele relaties met bestuurders 

774 -

32.628 30.080 

10.054 -691 

43.456 29.389 

-64 -64 

2 6 

-62 -58 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding, noch hebben voormalige bestuurders pensioenuitkeringen ontvangen 
ten laste van de stichting. 
Aan bestuurder, voormalige bestuurders zijn geen leningen verstrekt, geen voorschotten gegeven en geen garanties 
voor hen verstrekt. 

a 



III Overige gegevens 

Resultaatbestemming 

Volgens het besluit van het Bestuur is het resultaat over 2018 

als volgt bestemd: 

Ten laste van het eigen vermogen 

Gebeurtenissen na balansdatum 

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum díe betrekking hebben op de jaarrekening 2018. 

2018 

-1.157 

-1.157 


