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Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland, te Voorburg

(Na resultaat bestemming)

ACTIVA 31 december  2018 31 december  2017

                          €                        €                           €                         €

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa 18.167 10.053

18.167 10.053

Liquide middelen 97.110 75.210

 

Totaal activa 115.277 85.263

PASSIVA 31 december  2018 31 december  2017

                          €                        €                           €                         €

Reserves en fondsen

Vastgelegd vermogen

Bestemmingsreserve ten behoeve van de doelstellingen 91.004 70.487

91.004 70.487

Vrij besteedbaar vermogen

Continuïteitsreserve 4.000 4.000

4.000 4.000

Totaal reserves en fondsen 95.004 74.487

KORTLOPENDE SCHULDEN

Belastingen en premies sociale verzekeringen -

Reservering ten behoeve van het LCD Libanon 20.000 10.000

Crediteuren 91 428

Overige schulden en overlopende passiva 182 348

20.273 10.776

 

Totaal passiva 115.277 85.263
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Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland, te Voorburg

Baten Werkelijk over het Werkelijk over het

boekjaar 2018 Begroot 2018 boekjaar 2017

€ € € €

Baten uit eigen fondsenwerving

Sponsoring en opbrengst Nieuwsbrief 1.135 1.750 2.136

Opbrengst t.b.v. exploitatie LCD 10.000 10.000 10.000

Legaten 18.154 - -

Overige opbrengsten 1.469 2.650 261

Interest baten 13 150 53

Som der baten 30.771 14.550 12.450

Lasten

Bestemd voor doelstellingen

32,50% van het totaal der baten 86,60% 80,32%

A AMT-Libanon - 2.600 -

B Exploitatie Learning Center for the Deaf 10.000 10.000 10.000

C Overige bestemmingen - - -

10.000 12.600 10.000

Werving baten

0,59% van het totaal der baten 11,00% 7,98%

Kosten eigen fondsenwerving 182 1.600 994

0,59% CBF percentage 11,00% 7,98%

Kosten gezamenlijke acties - - -

Kosten acties derden - - -

182 1.600 994

Beheer en administratie

0,70% van het totaal der lasten 2,41% 1,19%

Kosten beheer en administratie 72 350 132

72 350 132

Som der lasten 10.254 14.550 11.126

Resultaat 20.517 - 1.324

Resultaatbestemming

€ €

Reserve financiering vaste activa - -

Continuïteits reserve - -

Bestemmingsreserve t.b.v. doelstellingen 20.517 1.324

Zoetermeer 20 mei 2019

Voorzitter: H.P. Wareman Penningmeester: M.J.M. Peters
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Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland, te Voorburg

Herkomst van de middelen

2018 2017                         

€                          €

Toename reserveringen 10.000 10.000

Toename Crediteuren - -

Toename overige schulden en overlopende passiva - 77

Resultaat 20.517 1.415

30.517 11.492

Besteding van de middelen

Afname Crediteuren 337 348

Toename overige vorderingen en overlopende activa 8.114 8.934

Afname overige schulden en overlopende passiva 166

8.617 9.282

Mutatie in de liquide middelen 21.900 2.210

Liquide middelen voorgaande jaar 75.210 73.000

Stand liquide middelen ultimo boekjaar 97.110 75.210
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Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland, te Voorburg

TOELICHTING OP DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN, ALSMEDE 

OVERIGE  TOELICHTINGEN

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

Algemeen

Dit jaarverslag en deze jaarrekening zijn opgesteld volgens de huidige richtlijn RJ650, waarvan met ingang van boekjaar 2008 het gebruik  

verplicht is gesteld voor fondsenwervende instellingen.

De jaarrekening wordt opgesteld op basis van historische kosten, tenzij bij de betreffende toelichting anders is vermeld.

Voorzover niet anders vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

De Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland -  hierna Stichting -, opereert vanwege haar beperkte omvang enkel met een bestuur, 

bestaande uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en een algemeen bestuurslid.

Voor de dagelijkse leiding wordt een beroep gedaan op de voorzitter, secretaris en penningmeester. De Stichting kent geen directeur en heeft geen personeel 

in dienst.

De Stichting staat geregistreerd als ANBI instelling bij de belastingdienst. Daarnaast volgt de Stichting op vrijwillige basis de richtlijnen van het CBF voor 

Fondsenwervende instellingen.

De Stichting is niet aangesloten bij het CBF, omdat het Bestuur van mening is dat de kosten voor kwalificatie en de jaarlijkse contributie niet in verhouding 

staan tot de verwachte meerwaarde van een dergelijke aansluiting.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

VORDERINGEN

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
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Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland, te Voorburg

GRONDSLAGEN VOOR DE  BEPALING VAN HET  RESULTAAT

Algemeen

Projectuitgaven worden als last verantwoord zodra de Stichting deze heeft betaald, hetzij aan de partner in het land waar de projecten worden uitgevoerd.

hetzij rechtstreeks aan de projectcrediteur.

Opbrengsten

Subsidies en bijdragen van derden uit hoofde van sponsoring en projectfinancieringen worden als bate verantwoord in het jaar waarin deze worden

ontvangen.

Toegezegde, maar nog niet ontvangen baten worden niet op de balans als vordering opgenomen, doch pas verwerkt in het resultaat na ontvangst.

Lasten

Onder de uitvoeringskosten worden verstaan de kosten van  huisvesting, kantoorkosten, algemene kosten en afschrijvingen, voorzover van toepassing op

de Stichting.

Beheer en administratie

De huidige richtlijn RJ650 schrijft voor, dat de kosten voor beheer en administratie als aparte categorie vermeld moeten worden.

Dit zijn de kosten die de Stichting maakt in het kader van interne beheersing en administratievoering, alsmede leidinggeving en die niet toegekend 

kunnen worden aan de doelstellingen of fondsenwerving. Dit alles voor zover van toepassing is op de Stichting in haar huidige vorm.

Naast enkele directe kosten zoals de kosten van bestuur, kosten voor planning en controle, verslagleggingskosten, kan  ook een deel van de

uitvoeringskosten toegerekend worden aan beheer en administratie, voor zover dit van toepassing is.

De toerekening kan als volgt worden weergegeven:

Toerekening aan

Kostensoort Beheer & Toelichting/opmerking

Administratie

Bestuur/Raad van Toezicht en Advies 100%

Directie 100% Bij directe inspanningen dan naar rato.

Algemeen secretariaat 100% Bij directe inspanningen dan naar rato.

Financiën, planning en controle 100% Onder vermindering van de door planning en controle verantwoorde directe projecturen

ICT naar rato Op basis van aantallen medewerkers:uitgezonderd specifieke toepassingen.

Huisvesting en facilitair naar rato Op basis van medewerkers of vierkante meters

Personeelszaken naar rato Op basis van aantallen medewerkers

Personeelskosten gedeeltelijk Zoveel mogelijk toerekenen aan het onderwerp waar personeel voor wordt ingezet.

Juridische kosten gedeeltelijk Zoveel mogelijk toerekenen aan het onderwerp waar het voor is.

Communicatie gedeeltelijk Zoveel mogelijk toerekenen aan het onderwerp waar het voor is.

Donateurs- en ledenadministratie - Zoveel mogelijk toerekenen aan waar het voor gebruikt wordt. (meestal fondsenwerving

en/of voorlichting)

Projectadministratie - Volledig toerekenen aan de betreffende projecten.

Bron: Aanbeveling toepassing van Richtlijn 650 voor Kosten Beheer & Administratie volgens VFI.
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Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland, te Voorburg

TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Deze kunnen als volgt nader worden gespecificeerd;

Overige vorderingen en overlopende activa

31 december 2018 31 december 2017

De specificatie luidt als onderstaand:                          €                          €

Nog te ontvangen posten 13 53

Nog te ontvangen giften 18.154 10.000

Vooruitbetaalde posten - -

Balans 18.167 10.053

Onder de te ontvangen giften is een toegezegd legaat van Mevr. C.M. van Dijkhuizen uit Leusden opgenomen, welke in 2019 zal worden ontvangen.

Liquide middelen

31 december 2018 31 december 2017

                         

€                          €

ING kapitaal rekening - -

HBU bankrekening -

ING zakelijke rekening 12.196 19.348

ING Zakelijke spaarrekening 84.914 55.862

-

Balans 97.110 75.210

De liquide middelen zijn direct opeisbaar en staan ter vrije beschikking van de Stichting, het rentepercentage van de spaarrekening

bedraagt ca 0,03 %.

Reserves en fondsen

2018 2017

Bestemmingsreserve t.b.v. doelstellingen                          €                          €

Stand per 1 januari 70.487 69.163

Saldo over- en onderbestedingen voorgaande jaren - -

Mutaties in 2018 20.517 1.324

Balans 91.004 70.487

De bestemmingsreserve ten behoeve van de doelstellingen.

De Stichting heeft ten doel:

Het werk van het "Learning Center for the Deaf" - hierna ook te noemen L.C.D. - in Beiroet (Libanon) materieel, onder meer financieel, en immaterieel te steunen.

Het eventuele batig saldo van de ontbonden Stichting, wordt besteed aan het L.C.D..

- 9 /18-



Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland, te Voorburg

TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS (vervolg 1)

Vrij besteedbaar vermogen

Continuïteitsreserve 2018 2017

                                                  €

Stand per 1 januari 4.000 4.000

mutaties in 2018 - -

Balans 4.000 4.000

De continuïteitsreserve heeft tot doel de voortgang van de werkzaamheden van de Stichting voor enige tijd te waarborgen.

De hoogte van een dergelijke voorziening is door de commissie Herkströter als aanbevolen norm gesteld op 1 tot 1½ x de omvang van de 

uitvoeringskosten, de directe kosten van beheer en administratie, vermeerderd met de directe kosten van fondsenwerving over enig boekjaar.

Op basis van de financiële cijfers over het laatste boekjaar, zou de wenselijke minimale orde van grootte van de reserve in totaal ca: € 3800

moeten bedragen.

Kortlopende schulden

De specificatie is als volgt:

Overige schulden en overlopende passiva

Hieronder zijn de volgende posten opgenomen:

31 december 2018 31 december 2017

                         €                          €

Nog te besteden aan de doelstellingen - -

Overige te betalen kosten en overlopende passiva 182 348

Balans 182 348
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Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland, te Voorburg

OVERIGE TOELICHTINGEN

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Financiële verplichtingen

Er zijn geen "niet in de balans opgenomen verplichtingen" bekend bij het Bestuur.

TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN

De baten van de Stichting zijn als nadere specificatie opgenomen onder de bijlage op pagina 15 .

UITVOERINGSKOSTEN EIGEN ORGANISATIE

De uitvoeringskosten van de eigen organisatie zijn als nadere specificatie opgenomen onder de bijlage op pagina 16 .

Werknemers

Er zijn geen werknemers in dienst van de Stichting.

Beloning bestuur

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning. Op verzoek kunnen echter kosten op declaratiebasis worden vergoed.

De kosten voor het bestuur over het boekjaar bedragen in totaal: € 0.

Aan de leden van het bestuur zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt.

De werkzaamheden van het bestuur hebben naast om niet besteedde uren, ook reiskosten veroorzaakt. Het administratiekantoor heeft geen kosten in rekening 

gebracht voor haar werkzaamheden en directe kosten. Alle kosten worden als gift gezien en  vertegenwoordigen een waarde van ca. € 1.800.
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Aan het Bestuur van:

Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland, te Voorburg

Datum: 20 mei 2019

Geacht Bestuur,

Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarekening 2018 van uw Stichting..

Het Bestuur is op grond van wettelijke bepalingen verantwoordelijk voor de jaarrekening.

Samenstellingsverklaring

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarekening over 2018 van uw Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland,..

statutair gevestigd te Voorburg, bestaande uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten en lasten over 2018 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het Bestuur

Kenmerkend voor de samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het Bestuur van de Stichting verstrekte gegevens.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het Bestuur van de Stichting.

Verantwoordelijkheid van het administratiekantoor

Het is onze verantwoordelijkheid als administratiekantoor, om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met het Nederlands recht.

In overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak

uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en samenvatten van financiële gegevens.

Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de Stichting

verstrekte gegevens geëvalueerd.

Bevestiging

Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving

zoals opgenomen in de Richtlijn 650 inzake Fondsenwervende instellingen van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

20 mei 2019

Administratief Dienstencentrum Zoetermeer (A.D.Z.) vof
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Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland, te Voorburg

De baten van de organisatie kunnen als volgt nader worden gespecificeerd

Werkelijk over het Werkelijk over het

boekjaar 2018 Begroot 2018 boekjaar 2017

€ € € €

Baten uit eigen fondsenwerving

Sponsoring en opbrengsten uit de Nieuwsbrief 1.135 1.750 2.136

Giften ten behoeve van de exploitatie LCD 10.000 10.000 10.000

Legaten 18.154 - -

Overige giften 1.469 2.650 261

Totaal baten uit eigen fondsenwerving 30.758 14.400 12.397

Overige baten

Rente spaarrekening 13 150 53

Overige rente - - -

Koersresultaten valuta rekeningen - - -

Totaal overige baten 13 150 53

Som der baten 30.771 14.550 12.450
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Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland, te Voorburg

Werkelijk Begroot Werkelijk

2018 2018 2017

€                          € €                          €

Kantoorkosten

Kosten kantoorartikelen - 50 -

Druk- en kopieerkosten - - -

Telefoon- porto- en websitesitekosten - 500 -

Kosten vergaderingen en overleg - - -

Automatiseringskosten - - -

Overige kantoorkosten - - -

- 550 -

Verzekeringen

Verzekeringen algemeen - - -

- - -

PR/publiciteit

PR marketing en publiciteit - 1.600 751

Website 182 - 243

182 1.600 994

Administratie- accountants- en advieskosten

Administratiekosten - - 50

Kosten bestuur - 250 -

- 250 50

Overige algemene kosten

Abonnementen en lidmaatschappen 10 - -

Bankkosten 62 50 83

Overige algemene kosten - 100 (1)

72 150 82

Totaal uitvoeringskosten eigen organisatie 254 2.550 1.126

Ten laste van doelstellingen en fondsenwerving gekomen (182) 2.200 (994)

Totaal beheer en administratie 72 350 132
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Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland, te Voorburg

Lastenverdeling en toerekening aan de doelstellingen

Beheer

Doelstelling Werving & admin Totaal

A B C baten
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B & A Totaal Begroot Werkelijk Begroot

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2017 2019

€ € € € € € € € €

Uitgaven aan doelstellingen - 10.000 - - - 10.000 12.000 10.000 10.000

Bankkosten - - - - - - 50 - 50

Kantoorkosten - - - - - - 50 - 50

Telefoon en post - - - - - - 500 - 500
Contributies - - - - 10 10 - - -

Administratiekosten - - - - - - - 50 400

Onkosten bestuur - - - - - - 250 - 500

Promotionele kosten - - - 182 - 182 1.600 994 1.200

Assurantiekosten - - - - - - - - -

Overige kosten - - - - 62 62 100 82 100

Afschrijvingskosten - - - - - - - - -

Interest lasten - - - - - - - - -

Subtotaal 0 0 0 182 72 254 2.550 1.126 2.800

Totaal 0 10.000 0 182 72 10.254 14.550 11.126 12.800
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Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland, te Voorburg

Begrote staat van baten en lasten over het boekjaar 2019

Baten

Totaal begroting Werkelijk

2019 2018

€ €                          €

Sponsoring en opbrengst Nieuwsbrief 1.600 1.135

Opbrengst t.b.v. exploitatie LCD 10.000 10.000

Legaten - 18.154

Overige opbrengsten 1.200 1.469

Interest baten - 13

Som der baten 12.800 30.771

Lasten

Besteed aan doelstellingen

82,81% van het totaal der baten 32,50%

A AMT-Libanon 600 -

B Exploitatie Learning Center for the Deaf 10.000 10.000

C Overige bestemmingen - -

-

10.600 10.000

Werving baten

9,38% van het totaal der baten 0,59%

Kosten eigen fondsenwerving 1.200 182

9,38% CBF percentage

Kosten gezamenlijke acties - -

Kosten acties derden - -

1.200 182

Beheer en administratie

7,81% van het totaal der lasten 0,70%

Kosten beheer en administratie 1.000 72

1.000 72

Som der lasten 12.800 10.254

Resultaat - 20.517

Resultaatbestemming
€ € €

Reserve financiering vaste activa - -

Continuïteits reserve - -

Bestemmingsreserve t.b.v. doelstellingen - 20.517

Totaal - 20.517

De begroting voor het komende boekjaar is opgesteld op basis van de actuele gerealiseerde resultaten van het voorgaande jaren in relatie tot het activiteitenplan 

voor het komende boekjaar.
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