
Rapport inzake de jaarverslaggeving 2019 van:

Stichting de Klokbeker

Opgesteld te Swifterbant, 18 februari 2020



Het rapport is als volgt ingedeeld:

1.1 Balans per 31-12-2019

1.2 Exploitatieoverzicht 2019

1.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

1.4 Toelichting op de balans per 31-12-2019 en explotatie 2019

1.6 Overige gegevens



1.1

Aktiva Balans per 31-12-2019

31-12-2019 31-12-2018

€ € € €

Vaste aktiva

Materiele vaste aktiva 0 0

0 0

Vlottende aktiva

Vorderingen

DBS 0 0

Omni 0 0

Vooruitbetaalde kosten 0 0

0 0

Liquide middelen

bank R/C 1.609 7.342

bank spaarrekening 253 253

1.862 7.595

Totaal 1.862 7.595



1.1

Balans per 31-12-2019 Passiva

31-12-2019 31-12-2018

€ € € €

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal 1.862 3.198

1.862 3.198

Reserves

Egalisatiereserve

0 0

Kortlopende schulden

Nog te betalen kosten 0 397

Reservering juli feest 0 4.000

0 4.397

Totaal 1.862 7.595



1.2

Exploitatie overzicht van 2019

31-12-2019 31-12-2018

€ € € €

Netto baten

Activiteiten 14.911 15.662

Dorpsbelangen 8.323 6.740

Sponsering 3.770 500

Som der stichtings baten 27.004 22.902

Activiteiten 28.937 25.618

Som der overige baten 28.937 25.618

Som der netto baten -1.933 -2.716

Overige kosten

Algemene kosten 3.201 2.914

Bankkosten 202 210

Som der overige kosten 3.402 3.124

resultaat -5.336 -5.840

Diverse baten en lasten

voorgaande jaren 0 -441

0 -441

Resultaat -5.336 -6.281



1.3

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 boek 2 BW. Hierbij is gebruik

gemaakt van de artikel 2.396 lid 6 geboden mogelijkheid de fiscale waarderingsgrondslagen

te hanteren, zoals bedoeld in hoofdstuk van de wet op de Vpb 1969.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van

activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders vermeld, tegen de nominale waarde.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd.

Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Het boekjaar van de stichting loopt van 1 januari  t/m 31 december van ieder jaar.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiele vaste activa

Deze zijn gewaardeerd tegen aanschafprijs, verminderd met een lineaire 

afschrijving rekeninghoudend met een eventuele restwaarde.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van 

voorzieningen wegens oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Reserves

Er zijn geen bestemde reserves bekent naast het stichtingskapitaal.

Schulden

Worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is bepaald.



1.3

Grondslagen voor de waardering van resultaatbepaling

Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat in het verslagjaar wordt geheel bepaald door stichtings- en sponsorsactiviteiten.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de

geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderszijds de lasten van het jaar

gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

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 

zodra deze voorzienbaar zijn.

Baten

De baten betreft de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden geleverde 

diensten, na aftrek van kortingen.

Financiele baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende

renteopbrengsten en -lasten van aangehouden banktegoeden.



1.4

Toelichting op de Balans per 31 december 2019

Liquide middelen: € €

NL41RABO0175868271 R/C rekening 1.609

Rabobank spaarrekening 253

1.862

De liquide middelen staan vrij ter beschikking van de stichting

Eigen vermogen stichting: € €

Stand per 1-1 7.198

Resultaat boekjaar -5.336

Stand per 31-12 1.862

Toelichting op exploitatie overzicht 2019

stichtingsbaten kosten netto baten

Activiteiten: € € €

4 mei 178 178 0

Julifeest 22.181 25.125 -2.944

Koningsdag 850 968 -118

Lichtjestoer 645 674 -29

Pasen 255 255 0

Sinterklaas 1.600 1.738 -138

Totaal 25.709 28.937 -3.228

Overige kosten €

Verzekeringen 1.741

Bankkosten 202

Vrijwilligersfeest 0

Overige kosten 1.295 1.460

1.295 3.402

Totaal 27.004 32.340

Diverse baten en lasten € €

0

0

0



1.5

Ondertekening:

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester



1.6

Overige gegevens

De stichting heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigen-

onderzoek op grond van artikel 2:396 lid 7 BW.

De jaarcijfers zijn beoordeelt door het bestuur en akkoord bevonden.

De jaarrekening is vastgesteld tijdens de bestuursvergadering 


