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(in euro's)

Balans per 31 december 2019

Activa 2019 2018

Vlottende activa

Liquide middelen [1] 59.596 56.302

Vorderingen [2] 547 330

Totaal 60.143 56.632

Passiva

Reserves en fondsen 

Reserves

Continuïteitsreserve [3] 25.829 21.317

Bestemmingsreserves [4] 875 2.000

Overige reserves [5] 33.439 33.315

60.143 56.632

Totaal 60.143 56.632
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(in euro's)

Staat van baten en lasten 2019 Werkelijk Begroting Werkelijk
2019 2019 2018

Baten

Baten uit fondsenwerving            [6] 22.016 23.500 27.421

Totaal 22.016 23.500 27.421

Lasten:

Lasten doelstelling                       [7] 3.263 1.000 696

Administratie- en beheerskosten   [8] 13.694 15.000 13.938

Rente en soortgelijke baten/lasten     [9] 423 200 274

Totaal 17.380 16.200 14.907

Saldo baten en lasten voor bestemming 4.636 7.300 12.513

Resultaat bestemming

Saldo baten en lasten voor bestemming 4.636 7.300 12.513

Toevoeging continuïteitsreserve          4.636 7.300 10.744

Saldo baten en lasten na bestemming 0 0 1.769
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Algemeen 

Stichting De Weggeefwinkel opgericht op 25 oktober 2010 en is statutair

gevestigd te Zeist.

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Bezoldiging bestuurders

Het beheer van de gelden komt toe aan het bestuur. De geldmiddelen van de stichting kunnen worden 

gevormd door donaties, sponsorgelden en al hetgeen

de stichting op andere wettige wijze verwerft. 

Tenzij anders vermeld zijn activa en passiva gewaardeerd tegen historische uitgaafprijs of kostprijs.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 

economische voordelen ervan naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar 

kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is 

dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische 

voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Daar waar nodig is rekening gehouden met een voorziening voor oninbaarheid. Alle bedragen zijn 

opgenomen in euro’s tenzij anders aangegeven. De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijnen 

van RKJ C1 organisaties-zonder-winststreven.

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. De bestuurders hebben gedurende het boekjaar 2019 

geen onkostenvergoeding ontvangen.
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GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Toelichting op de jaarrekening

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor 

zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen

de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen.

Reserves en Fondsen

Continuïteitsreserve 

Bestemmingsreserves

Overige reserves

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Toelichting op de jaarrekening

Algemeen 

Baten 

Lasten 

De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben, uitgaande van 

De bedrijfslasten worden verantwoord op de grondslag historische uitgraafprijs en worden 

De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben, uitgaande van 

De overige reserve staat ter vrije beschikking aan het bestuur om aan de geformuleerde doelstellingen 

te besteden. Het behaalde resultaat, rekening houdend met de bestemming van het resultaat, wordt 

gemuteerd in de overige reserve.

De bestemmingsreserve bestaat uit nog niet bestede donaties, sponsorgelden, legaten en 

Deze reserve is gevormd conform de richtlijnen van de Commissie Herkströter. en dient als buffer, 

zodat de activiteiten van de stichting enige tijd kunnen worden voortgezet bij financiële tegenslagen. 

Het betreft met name de risico’s van fluctuerende en/of tegenvallende inkomsten of onvoorziene 

kosten in de exploitatie. De reserve mag conform bovengenoemde richtlijn maximaal anderhalf maal 

de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie bedragen. Als kosten van de werkorganisatie worden 

aangemerkt: beheerskosten.

Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt in reserves en fondsen.
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Toelichting op de balans (in euro's)

ACTIVA

1.Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor 

zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Omschrijving

Kas 210

ING betaalrekening 8.316

Triodos betaalrekening 36.563

Triodos spaarrekening 14.507

Totaal 59.596

2. Vorderingen
Kruisposten bank 548

PASSIVA

Omschrijving

De reserves vallen uiteen in de continuïteitsreserve, bestemmingsreserves en overige reserves.

Continuïteitsreserve 25.829

Bestemmingsreserve 875

Overige reserves 33.439
Stand per 31 december 2019 60.143

3.Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari 2019 21.193

Mutatie 2019 4.636
Stand per 31 december 2019 25.829

4.Bestemmingsreserve 

Deze reserve is een onderdeel van het vrij besteedbaar vermogen

waarvan de beperkte bestedingsmogelijkheid door het bestuur is bepaald. 

Het bestuur heeft deze beperking zelf aangebracht en kan ze dus ook zelf opheffen. 

Voor het jaar 2019 heeft het bestuur geen reserve getroffen.

Omschrijving

Stand per 1 januari 2019 2.000

Af: aankoop overkapping 1.125
Stand per 31 december 2019 875

5.Overige reserves

Dit deel van het vermogen is vrij beschikbaar ter besteding aan de doelstelling.

Omschrijving

Stand per 1 januari 2019 33.439

Bij: resultaat 2019 0
Stand per 31 december 2019 33.439
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(in euro's)

Toelichting baten en lasten Werkelijk Begroting Werkelijk
2019 2019 2.018

6. Baten

Netto baten recycling en winkel 21.632 23.000 23.711

Donaties particulieren en bedrijven 384 500 3.710
Som der baten 22.016 23.500 0 27.421

7. Lasten doelstelling

Activiteiten [Dagje uit] 1.932 750 303

Transportkosten (recycling) 331 250 393

Het goede doel 1.000 0 0
3.263 1.000 0 696

8. Administratie- en beheerskosten

Abonnementen en Kontributies 205 400 339

Computerkosten 139 100 45

Energie 9.797 10.000 9.162

Kantinekosten 1.410 2.300 2.073

Kantoorkosten 178 200 182

Onderhoudskosten 350 1.000 426

Representatie 381 500 655

Kasverschil 1 500 0

Vrijwilligers 1.103 0 1.055

Verzekeringen 130 0 0
13.694 15.000 13.938

9. Rentelasten en soortgelijke kosten 

Rente spaarrekening 0 0 0

Bankkosten 423 200 274
Som der financiële lasten 423 200 274


