Jaa「rekening 2019

STICHT!NG VRiENDEN VAN DE BRINK
29junj 2020

1nhoudsopqave

旦垣

Balans pe「 31 december 2019

3

Staat van baten en lasten ove「 2019

4

KasstroomoverZicht 201 9

5

Toelichting op de jaa什ekening

6

Toelichting behorende tot de baIans per 31 de∞mber 2019

8

Toeiichting beho「ende tot de staat van baten en lasten over 2019

9

Biilaqe:
Samenste冊ng van het bestuur

10

STICHTING VRIENDEN VAN DE BRiNK, VRiES

Baians pe「 31 december 2019
(na 「esultaatbestemming)
31 ‑dec‑1 9

さ

31‑dec‑18

さ

さ

さ

ACTIVA
Vorderinqen op korte termiin

808

3.808

Liauide middelen
Rabo rekening cou「ant

90,002

49.385

Rabobank 「endement

43.603

43.598

PASS IVA
Eiaen vermoqen
Stic囲ngskapitaai

AIgemene reserve

89,409

83.353

Reserverinq D「Oiecten

P「Qject Specjai Cruyff Court

Nog te besteden geoormerkte bijdragen

38.173
5,000

5.000

43,173

5,000

Schulden op korte termiin
Crediteu 「en

Overige kortlopende schulden

96.791
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Staat van baten en iasten over 2019

2019

2018

∈∴∴∴∴ ∈

∈∴∴∴∴ ∈

BA丁EN

Donaties en g田en
Schenkingen, erfste冊ngen en Iegaten

Exteme bjjdragen prqiecten
Totaal baten

10.012

LAS丁EN

Besteed aan Proiecten
P「oj ecten

11.903

12.852

Overiqe lasten
Algemene kosten
Totaa=asten

Saldo voor financiele baten en lasten

FinancieIe basten en lasten

Rentebaten

Saldo baten en lasten

Bestemmina saldo baten en Iasten boekiaa「

Onttrekking (‑) / Toevoeging (+) aan
AIgemene reserve

ー4.114

STICHTING VRiENDEN VAN DE BRINK, VRiES

Kasstroomoverzicht 201 9

2019
e

KASSTROOM OPERATIONELE ACTIVi丁EITEN
ExpioitatieresuItaat

‑6.060

Aanpassingen voor:
Afsch rijvi ngen
Cashflow

‑6.060

Verandering in werkkapitaaI
Vorderingen

3,000

Kortlopende schuIden (excl. schulden aan kredietinsteIiinger

5.505
8.505

Rentebaten e= SOOrtgeIijke opbrengsten

Rentelasten en soortgelijke kosten

TotaaI kasstroom operationeie activiteiten

KASSTROOM FiNANCiERINGSACTiVITEITEN
Nog te besteden geoormerkte bjjdragen

Reservering Speciai Cruyff Court
Totaai kasstroom financieringsactiviteiten

Mutatie geIdmiddeIen
Toelichting geidmiddeIen
Stand per l januari

Mutatie geldmiddeien
Stand per 31 december

92.983

40.622
1 33.605

92.983

STICHTING VRIENDEN VAN DE BRINK, VRIES
Toeiichting op de jaa門ekening

AIgemene grondsIagen voor de opste=ing jaarrekening
AIaemeen

De jaarrekening is opgesteid in overeenstemming met in Nederiand algemeen aanvaarde grondslagen
VOO「緬anc胤e verslaggeving.

De jaa汀ekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs, De waardering van activa en passiva
geschiedi, VOOr ZOVe「 niet anders is vermeId, tegen nOminaie waarde.

Winsten worden toege「ekend aan de periode waa而ze zIjn gereaIiseerd. Veriiezen worden verantwoord
in hetjaar waarin ze voorzienbaa「 Zijn.

Doelste冊na
De stichting heeft tot doeI het vehenen (Van met name financi創e) steun aan cIienten van stich軸g
Koninklijke VIsio expertisecentrum voo「 SIechtziende en bIinde mensen , Statutair gevestigd te

Amsterdam, doch uits両tend aan cIienten, die hun reguiier verbI昨houden in de te Vries gevestigde
Iocatie van deze stic輔ng, deze locatie voorheen genoemd

De Brink

,

De stichting tracht haar doeI ondermeer te be「eiken door het bijeen brengen van geiden en deze geIden
te besteden aan niet voo「 bekostiging in aanmerking komende doeIeinden in het beIang van hiervoor
bedoelde locatie en haa「 bewoners.

PrQjecten
De stichting Vrienden van de Brink voert onde「 andere het ‑ administratieve beheer ‑ OVer P「Ojecten met

een vooraf vastgesteIde bestemming, bijvoorbeeId de herbouw van het zwembad De PIons, De geIden
bestemd voo「 dergeIijke projecten worden verwerkt ais prQjectbaten en ‑ Iasten in de staat van baten en

Iasten en in gevaI van onde而anden pr。jecten per baIansdatum als reservering in de baians opgenomen.
Met deze wUze van verwerking verv¥伯Cht het bestuur de geb冊ikers van de jaa汀ekening een transparant
financieel beeId van deze p「。jecten te geven.

G「ondsiagen voor de ba看answaardering
Vo「derinaen en ovehoDende activa
Vo「deringen, ZOWeI op iange aIs op korte termijn, WO「den bij eerste verwerking opgenomen tegen re引e

Waa「de en vervolgens gewaa「dee「d tegen de geamortisee「de kostp申S, Welke geIijk zijn aan de nominaie

Waarde.
Noodzakelijk geachte voorzieningen worden in minde血g gebracht. Deze voorzieningen wo「den bepaaid

OP basis van individueIe beoordeling van de vorderingen.

Reserverina D「Oiecten

Onderhanden projecten wo「den gewaardee「d tegen de pe「 baIansdatum beschikbaar gesteide
P「Qjectbaten en ve「minderd met de aan het p「oject pe「 balansdatum toewijsba「e kosten, De pe「
balansdatum beschikbaa「 gestelde p「ojectbaten, Verminde「d met de projectkosten, VOOr Onderhanden

PrQjecten worden gereserveerd.
De p「ojectbaten bestaan uit de pe「 baiansda山m ontvangen bijd「agen en definitief gedane toezeggingen.

De prQjectkosten omvatten de direct op het project betrekking hebbende kosten, de kosten die
toe「ekenbaar zijn aan de projectactiviteiten in het algemeen en toewusbaa「 zijn aan het project en

ande「e kosten die contractueel kumen wo「den toegerekend.

Kortlopende schuIden

De kortlopende schuiden bet「effen schuiden met een iooptijd korter dan 6en jaar. Deze wo「den bij eerste

Verve「king opgenomen tegen 「e引e waa「de en vervoigens gewaa「dee「d tegen de geamortiseerde
kostp「ijs,

GrondsIagen voo「 de bepaiing van het 「esuItaat

AIaemeen

De bepaiing van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten, Baten en Iasten worden
toegerekend aan het jaa「 WaarOP Ze betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voo「 zover zij

OP baiansdatum zijn ge「ealisee「d" Ve印Chtingen en mogelijke veHiezen die hun oo「sp「ong vinden voor
het einde van het ve「slagjaar, WOrden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening

bekend zijn geworden.

Resuitaatbepa=nq
Het resuItaat wordt bepaaId aIs het versch旧ussen de opbrengsten, de baten, de kosten en andere

Iasten van het ve「sIagjaa「 met inachtneming van de hiervoo「 vermelde waarde而gsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoo「d in hetjaa「 Waarin de goederen zijn geieverd c.q. de diensten zijn ve面cht.

Veriiezen weike hun oo「sprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze
VOOrZienbaa「 zijn.

P「ojecten
Projectbaten en ‑kosten worden pe「 p「oject als baten en lasten verwerkt in de staat van baten en lasten.

De prqiectbaten bestaan uit de per baiansdatum ontvangen bijdragen en definitief gedane toezeggingen,
De pr。jectkosten omvatten de direct op het p「Qject betrekkjng hebbende kosten, de kosten die
toerekenbaar zijn aan de p「Qjectac帥teiten in het algemeen en toewusbaar zijn aan het p「oject en

andere kosten die ∞ntraCtueei kunnen wo「den toegerekend.

G「ondsIagen voor de opste=ing van het kasstroomoverzicht

AIaemeen
Het kasstroomove「zicht is opgesteld voigens de indi「ecte methode.

De geidmiddeIen in het kasstroomoverzicht bestaan uit iiquide middelen.

STICHTING VRiENDEN VAN DE BRINK, VRIES
Toeiichting op de balans per 31 december 2019

31‑dec‑19
さ

丁OELICHTiNG BALANS ACTIVA

Vo「derinaen op korte termiin

Toegezegde bijdrage Classic Concert Exp「es

Toegezegde bijdrage schildersate=er

TOELICHTING BALANS PASSlVA
AIqemene 「eserve

Saido per l januari
ResuItaat boekjaar
Stand pe「 31 december

Reserve「inq D「Oiecten

P「Qject SpeciaI C田yff Court

Nog te besteden geoormerkte bijd「agen

Overide kortlopende schulden
Te betaIen accountantskosten
Nog te betaien p「ojectkosten 201 9

Overige overiopende posten

さ

31‑dec‑1 8
さ

さ

S丁iCHTiNG VRIENDEN VAN DE BRINK, VRiES
ToeIichting op de staat van baten en Iasten 2019

2019
モ

2018
モ

丁OELICH丁ING BATEN

Donaties en a附en
JaaHijkse bijd「age donateurs

2.949

3.485

Overige donaties en giften

1.467

200

4.41 6

Schenkingen, erfste冊ngen en Iegaten

3.685

3,223

Exte「ne bijdragen projecten

1.104

Bijd「age schildersateiier

Bijd「age concerten Classic Exp「es
Bijdrage belevingstheate「

Opb「engst Boek zwembad PIons

Bijdrage Cradei

2.524

2,000

2.524

3.104

TOELiCHTING PROJECTKOSTEN
Proiecten
Bekostiging schildersateIier

3 1 52

Bouw voIiere belevingstuin

2 0 00

B=nd date tour cIienten

﹁
〃

245

5 05

DuulZaam buitenve「blijf konijnen en cavia‑s (De Kiep)

3 3 27

Aanschaf Sk川pop (t「aining sociale ve掴gheid)

1 5 00

Bijd「age seizoenkaarten FC G「oningen 1 9/20

1 4 19

C「adei (2 stuks)

7.324

Uitje c=enten Appeischa

1.000

He「ime「ingsvoorwerp (kandelaa「)

1 ,450
553

Sneitekenaar (ke「stma「kt)

1 ,280

BeIevingstuin (best「ating)

11.903

12.852

TOELICHTiNG OVERiGE LASTEN
Ove「iae iasten

AIgemene kosten
Kosten website

Accou ntantskosten

Overige aIgemene kosten

120
817
280
1.097

800
364
1.284

STICHTiNG VRIENDEN VAN DE BRiNK
SamensteIling bestuu「 pe「 31 december 2019

Naam

Woonplaats

Dh「. W. Dijkst「a Groningen

Mw, G. Boersema TynaarIo

Dhr. H, Ottens Yde

Dhr. S. Faber Vries

Mutaties 2019
Geen

Vastste=inq iaarrekeninq
De jaarrekening is vastgesteid in de bestuu「svergadering d.d.29 juni 2020.

