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Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 
Door ons wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, in voorkomend geval, aanspraak op een uitkering geeft.

Aan de aandeelhouders en bestuur van
Stichting SurAnt  
Vlotburgweg 4E  
1332 AH  Almere

Kenmerk Behandeld door Datum

5430 - 2018 M.D. Jairam 9 mei 2019

Geachte bestuur,

1                OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van de stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 278.340 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 74.200, samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting SurAnt te Almere is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten lasten over
2018 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants
geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht
dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland
algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het
gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende
regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.
Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het
beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting SurAnt. 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.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische
voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van
deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig,
integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.



3                ALGEMEEN

3.1                Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting SurAnt bestaan voornamelijk uit het verbeteren van de betrokkenheid van
gedetineerden bij de samenleving alsmede het resocialiseren en rehabiliteren van ex-gedetineerden door inzet van
vrijwilligers.

De stichting is door de belasitngdienst erkend als een Algemeeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 39100813.

3.2                Bestuur

Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:

- de heer C.P. Bean
- de heer W.L. Valk
- de heer C. Gort
- de heer J. Vonk

Het bestuur wordt gedurende het jaar ondersteund door de heer D. Koesal.

3.3                Oprichting stichting

De Stichting SurAnt is opgericht bij notariële akte d.d. 3 september 2007.

3.4                Financiële administratie

De financiële administratie wordt door de heer T. van der San van San's Consultancy verwerkt in Exact Online .
De jaarrekening wordt samengesteld op basis van de kolommenbalans uit Exact Online. De salarisadministratie
aangifte wordt verzorgd door de heer T. van der San van San's Consultancy. De voorafgaande journaalposten
worden geaccordeerd door het bestuur.

3.5                Vaststelling belastingplicht

Gelet op de activiteiten van Stichting SurAnt, kan in beginsel niet worden gesproken van het bedrijven van een
onderneming in de zin van art. 2, lid 1, letter d van de wet vennootschapsbelasting 1969. Derhalve bestaat er
geen belastingplicht voor de vennootschapsbelasting.

Gelet op de activiteiten van Stichting SurAnt, wordt zij gezien als publiekrechtelijke lichaam in de zin van art.
7.3 van de wet omzetbelasting 1968.
Derhalve bestaat er geen belastingplicht voor de omzetbelasting.

Stichting SurAnt te Almere
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4                RESULTAAT

4.1                Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2018 bedraagt € 74.200 tegenover € 44.086 over 2017. De resultaten over beide jaren
kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie
2018

€

Begroting
2018

€

Realisatie
2017

€

Verschil 2018
- 2017

€

Verschil
realisatie-
begroting

2018

€

Baten

Subsidiebaten 475.686 480.282 388.434 87.252 -4.596

Som van de geworven baten 475.686 480.282 388.434 87.252 -4.596
Overige project opbrengsten 111.874 - 48.045 63.829 111.874

Bruto-omzetresultaat 587.560 480.282 436.479 151.081 107.278

Lasten

Kosten van beheer en administratie

Personeelslasten 399.149 377.590 291.859 107.290 21.559
Afschrijvingen materiële vaste activa 2.016 - 1.935 81 2.016
Huisvestingslasten 51.943 61.020 47.183 4.760 -9.077
Exploitatielasten 776 - 1.714 -938 776
Kantoorlasten 13.114 20.905 9.897 3.217 -7.791
Autolasten 16.172 - 10.849 5.323 16.172
Verkooplasten 25.944 16.077 12.484 13.460 9.867
Algemene lasten 3.860 4.238 15.675 -11.815 -378

Som der lasten 512.974 479.830 391.596 121.378 33.144

Resultaat 74.586 452 44.883 29.703 74.134

Financiële baten en lasten -386 -452 -797 411 66

Saldo 74.200 - 44.086 30.114 74.200

Stichting SurAnt te Almere
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5                FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

31-12-2018 

€ €

31-12-2017

€ €

Beschikbaar op lange termijn:

Kapitaal 158.885 84.685

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa 20.534 15.111
Financiële vaste activa 5.022 5.022

25.556 20.133

Werkkapitaal 133.329 64.552

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 73.150 31.790
Liquide middelen 179.634 117.821

252.784 149.611

Af: kortlopende schulden 119.455 85.059

Werkkapitaal 133.329 64.552

Stichting SurAnt te Almere
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6                FISCALE POSITIE

De stichting heeft een statutaire doelstelling niet gericht op het behalen van winst of op het uitoefenen van
commerciële activiteiten in het economische verkeer. De stichting heeft slechts binnen het kader van haar
doelstelling activiteiten ontplooid. Vooralsnog wordt het standpunt ingenomen, dat de stichting als niet
belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting is te beschouwen.

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het verstrekken van nadere toelichtingen
zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Koeleman accountants & belastingadviseurs B.V.

E.D. de Jong
Accountant-Administratieconsulent              

Stichting SurAnt te Almere
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FINANCIEEL VERSLAG



BESTUURSVERSLAG OVER 2018

Stichting SurAnt, Almere
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JAARREKENING

Balans per 31 december 2018
Staat van baten en lasten over 2018
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans per 31 december 2018
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018
Overige toelichtingen



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(na resultaatbestemming)

31 december
2018

€

31 december
2017

€

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa  (1)

Inventaris 14.780 11.411
Vervoermiddelen 5.754 3.700

20.534 15.111

Financiële vaste activa  (2)

Overige vorderingen 5.022 5.022

25.556 20.133

Vlottende activa

Vorderingen  (3) 73.150 31.790
Liquide middelen  (4) 179.634 117.821

252.784 149.611

278.340 169.744

Stichting SurAnt, Almere
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31 december
2018

€

31 december
2017

€

PASSIVA

Reserves en fondsen  (5) 158.885 84.685

Kortlopende schulden  (6)

Crediteuren 7.629 -
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen 6.566 14.462
Overige schulden en overlopende passiva 105.260 70.597

119.455 85.059

278.340 169.744
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Realisatie
2018

€

Begroting
2018

€

Realisatie
2017

€
Baten

Subsidiebaten  (7) 475.686 480.282 388.434

Som van de geworven baten 475.686 480.282 388.434
Overige project opbrengsten  (8) 111.874 - 48.045

Som der baten 587.560 480.282 436.479

Lasten

Kosten van beheer en administratie

Personeelslasten  (9) 399.149 377.590 291.859
Afschrijvingen  (10) 2.016 - 1.935
Huisvestingslasten  (11) 51.943 61.020 47.183
Exploitatielasten  (12) 776 - 1.714
Kantoorlasten  (13) 13.114 20.905 9.897
Autolasten  (14) 16.172 - 10.849
Verkooplasten  (15) 25.944 16.077 12.484
Algemene lasten  (16) 3.860 4.238 15.675

512.974 479.830 391.596

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  (17) - - -68
Rentelasten en soortgelijke lasten  (18) 386 452 865

386 452 797

Saldo 74.200 - 44.086

Resultaatbestemming

Bestemming 74.200 - 44.086
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting SurAnt bestaan voornamelijk uit het verbeteren van de betrokkenheid van
gedetineerden bij de samenleving alsmede het resocialiseren en rehabiliteren van ex-gedetineerden dor inzet van
vrijwilligers.

Gedurende het boekjaar zijn de activiteiten conform de doelstelling uitgeoefend.
De stichting heeft een ANBI-status.

Vestigingsadres

Stichting SurAnt (geregistreerd onder KvK-nummer 39100813) is feitelijk gevestigd op Vlotburgweg 4E te
Almere.

Reclassificaties

Op een aantal posten van de balans en winst- en verliesrekening hebben reclassificaties plaatsgevonden welke
het inzicht in het bedrijfsresultaat en balansverhoudingen verbeteren. De reclassificaties hebben geen invloed op
de hoogte van het eigen vermogen en resultaat.

Ter vergelijking opgenomen bedragen

De vergelijkende cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2017 d.d. 28 maart 2018 , welke is opgesteld door
San's Consultancy.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met RJK-C1  ('' kleine organisaties zonder winststreven'').

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt,
voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het
jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Op grond van de in Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek genoemde grootte criteria kan Stichting SurAnt worden
aangemerkt als een kleine rechtspersoon. Kleine rechtspersonen mogen, mits het bestuur niet anders heeft
beslist, gebruik maken van een aantal vrijstellingen met betrekking tot de inrichting van de jaarrekening. Waar
nodig is van deze vrijstellingen gebruik gemaakt.

Stichting SurAnt, Almere
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Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het
bestuur van Stichting SurAnt zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen
maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van
het in art. 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief
de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd
met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele
restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of
vervaardigingslasten.
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur
en bijzondere waardeverminderingen.

Financiële vaste activa

De vorderingen op worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk
geachte voorzieningen.

Vorderingen en overlopende activa

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

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale
waarde.

Stichting SurAnt, Almere
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GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte
diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische
kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen
welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Subsidies

Subsidies worden ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht naar rato van de voortgang van het
project waarvoor de subsidie bestemd is.

Lasten algemeen

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de doelstelling,
de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor
zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden
vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan
de voorwaarden zal worden voldaan.

Afschrijvingen

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de
verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.

Stichting SurAnt, Almere
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Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van
uitgegeven en ontvangen leningen.

Stichting SurAnt, Almere
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Inventaris

€

Vervoer-
middelen

€

Totaal

€

Boekwaarde per 1 januari 2018
Aanschaffingswaarde 12.721 4.325 17.046
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -1.310 -625 -1.935

11.411 3.700 15.111

Mutaties 
Investeringen 4.679 2.760 7.439
Afschrijvingen -1.310 -706 -2.016

3.369 2.054 5.423

Boekwaarde per 31 december 2018
Aanschaffingswaarde 17.400 7.085 24.485
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -2.620 -1.331 -3.951

Boekwaarde per 31 december 2018 14.780 5.754 20.534

Afschrijvingspercentages
%

Inventaris  20
Vervoermiddelen  20

Stichting SurAnt, Almere
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2. Financiële vaste activa

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

Overige vorderingen

Waarborgsommen 5.022 5.022

3. Vorderingen

Debiteuren

Debiteuren 3.010 -

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen 36.975 31.790
Overlopende activa 33.165 -

70.140 31.790

Overige vorderingen

Nog te ontvangen subsidie DJI kenmerk 2221083 19.720 -
Nog te ontvangen subsidie DJI kenmerk 2221117 10.780 -
Nog te ontvangen subsidie DJI kenmerk 2221109 3.622 -
Nog te ontvangen subsidie Gemeente Almere kenmerk 18000147 SA 2.853 -
Nog te ontvangen subsidies - 31.790

36.975 31.790

Overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen 2019 33.165 -

Stichting SurAnt, Almere
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31-12-2018 

€

31-12-2017

€

4. Liquide middelen

ING Bank N.V. betaalrek. (927) 1.712 313
ING Bank N.V. spaarrek.(927) 82.901 83.059
Triodos rek. (371) 93.555 31.509
Kas - 2.025
Gelden onderweg 1.466 915

179.634 117.821

Per balansdatum staan de liquide middelen ter vrije beschikking van de stichting.

Stichting SurAnt, Almere
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PASSIVA

31-12-2018 

€

31-12-2017

€

5. Reserves

Bestemming 158.885 84.685

6. Kortlopende schulden

Crediteuren

Crediteuren 7.629 -

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 7.126 3.750
Pensioenen -560 10.712

6.566 14.462

Overige schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva 105.260 70.597

Overlopende passiva

Vakantiegeld 3.233 7.994
Accountantskosten 3.652 8.347
Vooruitontvangen subsidie bedragen * 98.375 54.256

105.260 70.597

Voor vakantiedagen is geen reservering noodzakelijk.

* Betreft vooruitontvangen bedrag Oranjefonds, AB/GP, Kansfonds en Klusloket.

Stichting SurAnt, Almere
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Subsidie verplichtingen

Gemeente Almere Buiten-RIC 2018 met kenmerk 18000147 SA):

Middels brief d.d. 19 februari 2018 is door de Gemeente Almere een subsidie verleend van totaal € 57.059.
Uiterlijk 1 maart 2019 moet een aanvraag tot vaststelling van de subsidie worden ingediend.

Gemeente Amsterdam Buiten-Ric Amsterdam 2018 met kenmerk SBA-011363):

Middels brief d.d. 7 december 2017 is door de Gemeente Amsterdam een subsidie verleend van totaal € 52.400.
Uiterlijk 25 maart 2019 moet een aanvraag tot vaststelling van de subsidie worden ingediend.

Dienst Justitiële Inrichtingen voor Vrijwilligerswerk bij de Sanctietoepassing met kenmerk 2221083:

Middels brief d.d. 14 maart 2018 is door de Ministerie van Justitie en Veiligheid een subsidie verleend van
totaal € 197.200. Uiterlijk 1 april 2019 moet een aanvraag tot vaststelling van de subsidie worden ingediend.

Dienst Justitiële Inrichtingen voor Vrijwilligerswerk bij de Sanctietoepassing met kenmerk 2221117:

Middels brief d.d. 14 maart 2018 is door de Ministerie van Justitie en Veiligheid een subsidie verleend van
totaal € 107.807. Uiterlijk 1 april 2019 moet een aanvraag tot vaststelling van de subsidie worden ingediend.

Dienst Justitiële Inrichtingen voor RIC PI Alpen voor Vrijwilligerswerk bij de Sanctietoepassing met
kenmerk 2221109:

Middels brief d.d. 14 maart 2018 is door de Ministerie van Justitie en Veiligheid een subsidie verleend van
totaal € 36.220. Uiterlijk 1 april 2019 moet een aanvraag tot vaststelling van de subsidie worden ingediend.

Naast de bovengenoemde subsidies is ook subsidie verstrekt door Oranje Fonds.
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Meerjarige financiële verplichtingen

Huurverplichting Flevostraat 10 te Almere (Verhuurder Amres Stedenfonds B.V.)

De huurovereenkomst met betrekking tot de huur van de kantoorruimte heeft een looptijd van 3 jaar. De
huuringangsdatum is 1 decemebr 2018 en de einddatum is 30 november 2021. De overeenkomst kan nadien
worden verlengd met termijnen van telkenmale drie jaar. De lasten over het jaar 2018 bedragen € 1.050.
De cumulatieve verplichting tot en met einde looptijd bedraagt ultimo 2018 € 36.750.

Huurverplichting Vincent van Goghweg 87 te Zaandam (Verhuurder Zaanpoint Vastgoed B.V.)

De huurovereenkomst met betrekking tot de huur van de kantoorruimte heeft een looptijd van 1 jaar. De
huuringangsdatum is 1 januari 2019 en de einddatum is 31 december 2019. De overeenkomst kan nadien
worden verlengd met termijnen van telkenmale 1 jaar.
De cumulatieve verplichting tot en met einde looptijd bedraagt ultimo 2018 € 3.129,96.

Huurverplichting J.J. Allanstraat 186H te Westzaan (Verhuurder Tikopia Vastgoed B.V.)

De huurovereenkomst met betrekking tot de huur van de kantoorruimte heeft een looptijd van 1 jaar. De
huuringangsdatum is 1 oktober 2018 en de einddatum is 30 september 2019. De overeenkomst kan nadien
worden verlengd met termijnen van telkenmale 1 jaar. De lasten over het jaar 2018 bedragen € 1.956.90
De cumulatieve verplichting tot en met einde looptijd bedraagt ultimo 2018 € 5.870,70.

Huurverplichting Paalbergweg 26-36 te Amsterdam (Verhuurder Officetime)

De huurovereenkomst met betrekking tot de huur van de kantoorruimte heeft een looptijd van 3 maanden. De
huuringangsdatum is 1 januari 2017 en heeft een opzegtermijn van 3 maanden. 

Huurverplichting Vlotburgweg 4E te Almere (Verhuurder PM)

De huurovereenkomst met betrekking tot de huur van de kantoorruimte.
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Realisatie
2018

€

Realisatie
2017

€
7. Subsidiebaten

Subsidie Dienst Justitiële Inrichtingen 341.227 246.587
Subsidie Gemeente Amsterdam 52.400 53.184
Subsidie Oranje Fonds 25.000 30.750
Subsidie Gemeente Almere 57.059 57.913

475.686 388.434

8. Overige project opbrengsten

Opbrengsten Klusloket 42.823 35.990
Opbrengsten project Gestolen Tijd 2.050 5.021
Sector G W Centraal - 1.040
Opbrengsten Project Carrousel 3.400 1.150
Opbrengsten VWS Stagefonds 9.552 -
Opbrengsten Project Festivalplein 10.486 -
Stg Nation Reclassering 10.000 -
NRA Fonds Klusloket 10.000 -
Gemeente Hilversum 8.655 -
Overige opbrengsten 14.908 4.844

111.874 48.045

9. Personeelslasten

Lonen en salarissen 151.624 97.648
Sociale lasten 28.088 16.068
Pensioenlasten 16.348 9.856
Coördinatorskosten 157.283 128.585
Overige personeelslasten 45.806 39.702

399.149 291.859

Lonen en salarissen

Bruto lonen 151.624 97.648

Sociale lasten

Premies sociale verzekeringswetten 28.088 16.068

Pensioenlasten

Pensioenlasten 16.348 9.856

Dit betreft pensioenlasten voor werknemers, welke is ondergebracht bij Pensioen Zorg & Welzijn.
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Realisatie
2018

€

Realisatie
2017

€
Coördinatorskosten

Coördinatorskosten 157.283 128.585

Overige personeelslasten

Vergoeding kilometers 5.125 6.475
Opleidingslasten 2.682 3.013
Materiaalkosten vrijwilligers 1.432 -
Vergoeding vrijwilligers 8.767 11.074
Reiskosten vrijwilligers 24.103 16.069
VOG kosten vrijwilligers 2.435 2.615
Overige kosten 1.262 456

45.806 39.702

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2018 gemiddeld 5 fte's werkzaam.

10. Afschrijvingen

Materiële vaste activa 2.016 1.935

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 1.310 1.310
Vervoermiddelen 706 625

2.016 1.935

Overige bedrijfslasten

11. Huisvestingslasten

Huur onroerende zaken * 48.858 45.075
Gas water licht 3.006 2.108
Overige huisvestingslasten 79 -

51.943 47.183

* betreft meerdere locaties

12. Exploitatielasten

Reparatie en onderhoud 344 -
Kleine aanschaffingen 432 1.097
Gereedschappen - 617

776 1.714
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Realisatie
2018

€

Realisatie
2017

€
13. Kantoorlasten

Kantoorbehoeften 4.389 1.941
Automatiseringslasten 2.350 1.928
Telefoon 5.424 5.600
Porti 6 324
Contributies en abonnementen 518 -
Verzekering 427 104

13.114 9.897

14. Autolasten

Brandstoffen 3.323 686
Onderhoud 2.883 3.261
Verzekering 4.013 2.546
Motorrijtuigenbelasting 2.783 3.037
Huur auto's 550 164
Bekeuringen 192 882
Overige autolasten 2.428 273

16.172 10.849

15. Verkooplasten

Reklame- en advertentielasten 22.296 7.470
Representatielasten 3.648 5.014

25.944 12.484

16. Algemene lasten

Accountantslasten 3.686 4.148
Administratielasten 109 4.253
Advieslasten 3.449 7.199
Overige algemene lasten * -3.384 75

3.860 15.675

* schatttingsverschillen v.j.
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Financiële baten en lasten

Realisatie
2018

€

Realisatie
2017

€
17. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Overige baten - 68

18. Rentelasten en soortgelijke lasten

Boete fiscus - 557
Bankkosten 386 308

386 865
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6                OVERIGE TOELICHTING

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

Volgens mededeling van het bestuur hebben zich in de periode tussen balansdatum en rapporteringsdatum geen
gebeurtenissen of ontwikkelingen voorgedaan die het door de jaarrekening weergegeven beeld in de onderneming
als geheel in belangrijke mate beïnvloeden.

Ondertekening bestuur voor akkoord

Almere, 9 mei 2019

C.P. Bean W.L. Valk 

C. Gort J.A. Vonk 
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OVERIGE GEGEVENS



OVERIGE GEGEVENS

1                Accountantscontrole

Aangezien de stichting valt binnen de door de wet, in artikel 2:396 lid 1 BW gestelde grenzen, is de
vennootschap vrijgesteld van accountantscontrole. Om deze reden is aan de jaarrekening geen controleverklaring
toegevoegd.
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