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LEESWIJZER 
In dit Bestuursverslag neemt Stichting Plons (hierna “Plons”) u mee door het jaar 2018. We laten zien hoe we er als organisatie voor staan, hoe 
we werken aan vernieuwing en professionalisering en hoe we onze organisatie vormgeven in een veranderende omgeving.   
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1.1 - Verklaring van het bestuur 
 
Voor u ligt het bestuursverslag van de Stichting Plons over 2018. In dit verslag van het bestuur is een 
verantwoording opgenomen van de activiteiten en financiën van Stichting Plons. 

 
Het bestuur kan zich hierin volledig vinden en heeft met tevredenheid kunnen constateren dat de organisatie werkt 
binnen de afgesproken kaders van het beleidsplan. Het beleidsplan van Plons is tot nu toe altijd het vertrekpunt 
geweest voor het te voeren beleid van de stichting. Een beleid wat immer ook beoogt haar deelnemers, vrijwilligers 
en sponsoren te inspireren en te informeren over wat de stichting Plons doet en waarom. 

 
Stichting Plons is een vrijwilligersorganisatie bestaande uit meer dan 200 vrijwilligers, allen watersporters met 
affectie met mensen met een beperking. Wij bieden [zeil] activiteiten aan personen en groepen die normaliter, 
vanwege een beperking, ‘buiten de boot vallen’. Dit zijn mensen met een verstandelijke-, lichamelijke-, 
meersoortige of visuele beperking maar ook bijvoorbeeld personen met een stoornis in het autistische spectrum en 
kinderen met een ernstige, ongeneeslijke ziekte. Wij bieden onze activiteiten gratis aan voor iedereen met een 
beperking en ook voor de benodigde materialen, zoals zwemvesten en zeilkleding wordt gezorgd. 
 
Hiermee bedienen we meer dan 1000 watersporters per jaar, die zowel recreatief alsmede op wedstrijdniveau 
watersporten. Ieder op zijn eigen manier, naar eigen kunnen. Stichting Plons heeft haar thuishaven in Rotterdam bij 
de Watersportvereniging Rotterdam [WSVR].  
 
Alle vrijwilligers van Stichting Plons, waaronder het bestuur werkt onbezoldigd om deze activiteiten mogelijk te 
maken. Wij kennen verder geen [bestuurs]declaratiebeleid, noch vacatiegelden of andersoortige vergoedingen. 
Hiermee garanderen wij dat iedere donatie en gift in zijn geheel wordt besteed aan de doelgroep van Plons en haar 
activiteiten. Het bestuur wil alle vrijwilligers die uiteindelijk de gebeurtenissen waar dit verslag melding van maakt, 
danken voor hun onbezoldigde betrokkenheid, flexibiliteit en buitengewone steun voor Stichting Plons. Een groot 
woord van dank gaat ook uit naar de vele sponsors die door hun materiële bijdragen Plons in staat stellen haar 
doelstellingen te verwezenlijken.  

 
In het bestuursverslag wordt tevens een indicatie gegeven van projecten en doelen die wij in de komende jaren 
hopen te realiseren. Dankzij een uiterst behoudend vermogensbeleid en een bredere spreiding van de 
inkomstenbronnen ziet Plons vooralsnog geen reden om haar werkzaamheden te beperken en toekomstige 
projecten uit te stellen.  

 
Stichting Plons is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, waardoor het 
belastingtarief op schenkingen en legaten 0% bedraagt.  

 
In 2018 is verder ingezet om te voldoen aan de hoogste standaarden die van een Goed Doel verwacht mogen 
worden. 

● Stichting Plons is sinds mei 2018 compliant met de eisen van de doelbinding gegevensverwerking en de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

● De Gratis VOG procedure en vrijwilligersovereenkomst zijn aangevuld met een Gedragscode 
Grensoverschrijdend Gedrag. 

● De gehele administratie voor 2018 is conform de richtlijnen RJ650 van het CBF verder ingericht en volledig 
gedigitaliseerd. De administratie is realtime inzichtelijk voor bestuur, boekhouder en controlerende 
organen. Alle jaarrekeningen worden vanaf heden gepubliceerd in het CBF-Erkenningspaspoort 

● De kascommissie controleert of alle uitgaven zijn verantwoord en alle middelen/giften zijn besteed in lijn 
met de doelstellingen en het beleid van Stichting Plons. 
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Telkens wanneer je tracht de activiteiten van een heel jaar in een verslag te gieten doe je onrecht aan alle 
inspanningen van dat jaar. We willen dan ook vooral een beeld schetsen van de effectiviteit van Stichting Plons in 
2018: is het gedoneerde geld zinvol besteed en zijn de gestelde doelen behaald.  
 
Het jaar 2018 kende, naast onze reguliere activiteiten, een aantal belangrijke momenten die wij graag benoemen: 

 
 

● Unified Sailing Regatta Rotterdam op 7 juli 2018 met teams uit Sneek, Rotterdam en België; 
● Deelname van onze Special Olympic zeilers aan de allereerste Sneekweek in 83 jaar met Unified zeilers. 
● Praktijkopleiding Rescue Schippers met vaarbewijs (Veiligheid op het water is prio 1 voor Stichting Plons); 
● Plons Academy; hier worden in de zeilopleiding de grondbeginselen van het zeilen bijgebracht, opgefrist en 

geoefend m.b.t. instroom schippers/fokken maten; 
● Special Olympics Unified Sailing Regatta 2018 bij de KR&ZV De Maas, georganiseerd door Plons 
● Verdere focus op Stichting Plons Beleidsplan 2017 – 2020; 
● Samenwerking Hogeschool Rotterdam resulterend in een fondsenwervend event en een gastcollege. 
● Heerlijck Hillegersberg ten bate van Stichting Plons door Lionsclub de Pappagay; 
● Feestelijke opening op onze thuishaven van de aanpassingen én toegankelijkheid voor mensen met een 

beperking, waaronder nieuwe steigers, aangepast toilet en een rolstoelvriendelijke terrein; 
● Trainen voor de World Summer Games in Abu Dhabi. Stichting Plons is wederom TeamNL; 
● Special Olympics #PlayUnified challenge en uitdaging met Marit Bouwmeester en Joost Vial;  
● Nieuwe Plons kleding voor alle vrijwilligers en TeamNL door Stichting Blokland en Klupp Sportswear; 
● Wijnproeverij ten bate van Stichting Plons door Lionsclub de Pappagay. 

. 
 
De interne opleidingen (voor en door vrijwilligers) van Stichting Plons zijn bijzonder goed bezocht. 38 vrijwilligers 
van Stichting Plons hebben deelgenomen aan de zeilopleidingen, rescue cursus,  wedstrijdregels en het behalen 
van het vaarbewijs. 

 
In 2018 is Stichting Plons verder gegroeid naar een toonaangevende watersportorganisatie voor mensen met een 
beperking. Dit geldt ook voor de middelen om die expertise nog breder in te zetten en meer (nieuwe) organisaties 
te helpen en ondersteunen om onze gezamenlijke doelstelling en visie mogelijk te maken.  

 
Met het besef dat wij kunnen bogen op wederom een bijzondere inzet van een grote groep onbezoldigde 
vrijwilligers én de ondersteuning van onze sponsors en donateurs ziet het bestuur 2018 met vertrouwen en plezier 
tegemoet. Wij danken al onze sponsors, particuliere en zakelijke, en alle vrijwilligers die ons in het afgelopen jaar 
hebben gesteund. Zonder u was het ons niet gelukt  

 
bestuur Stichting Plons 

 

 

 

 

Mark van der Heijden    Robert de Winter  Carla den Braber  Christel van Ooijen   Tony Teeuwen 
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1.2 - Algemeen  
 
Oprichting  
Blijkens de akte d.d. 18 maart 2004 werd de Stichting Plons per genoemde datum opgericht.  
 
Bestuur  
Het bestuur wordt gevoerd door:  
- De heer M.E. van der Heijden voorzitter 
- De heer R. de Winter penningmeester 
- Mevrouw C. den Braber secretaris 
- Mevrouw C. van Ooijen lid 
- De heer T. Teeuwen lid 
 
 
1.3 - Verlies- en winstrekening  
 
Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is 
gebaseerd op de winst- en verliesrekening. Het betreft het financieel overzicht over het boekjaar 2018 opgemaakt 
door administratiekantoor ‘Maartje Boekhoudster’ 
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2 - Jaarrekening 2018 
 
 
Stichting Plons 
Langepad 27 
3062 CJ  Rotterdam 

RSIN nummer: 813098944  
KvK nummer: 23459961  
 
Bestuursleden: 
M. van der Heijden                                           voorzitter  
R. de Winter                                                 penningmeester  
C. den Braber                                                 secretaris  
C. van Ooijen                                              bestuurslid + VOG vertrouwenspersoon 
T. Teeuwen                                                     bestuurslid 

Website: www.plons.nl 

Datum goedkeuring jaarrekening: 10 april 2019, door bestuur en kascommissie 
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3 - Resultaatvergelijking   
  

Zoals blijkt uit de resultatenrekening bedraagt het resultaat over 2018 € -5.628 (2017: € 9.098). 
Teneinde inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2018 volgt hierna een overzicht gebaseerd op de 

winst-en-verliesrekening over 2018 met ter vergelijking de resultatenrekening over 2017. 
Opbrengsten en kosten zijn hierbij uitgedrukt in euro's en in een percentage van de omzet. 

  2018   2017 
 

Baten 32.545 100,0% 34.973 100,0% 
Brutomarge 32.545 100,0% 34.973 100,0% 

  
  

Afschrijvingen 8.315 25,5% 8.209 23,5% 
Besteed aan doelstellingen 25.422 78,1% 13.208 37,8% 
Kosten werving 2.274 7,0% 1.009 2,9% 
Kosten beheer en administratie 2.169 6,7% 3.512 10,0% 
Totaal kosten 38.180 117,3% 25.938 74,2% 

  

 

Bedrijfsresultaat -5.635 -17,3% 9.035 25,8% 
    

Financiële baten & lasten 7 0,0% 63 0,2% 
     

Resultaat voor belastingen -17,3% 26,0% 
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Toelichting brutomarge 

Het brutowinstpercentage is in 2018 gelijk gebleven. De ontwikkeling van de brutomarge over 2018 ten opzichte van 2017 

kan als volgt worden weergegeven: Lagere  brutomarge als gevolg van  omzetdaling -2.428 

Lagere brutomarge  

Toelichting bedrijfsresultaat 

Bedrijfsresultaat gunstiger door: 

Lagere kosten beheer en administratie 1.343 
 

            1.343 
Bedrijfsresultaat ongunstiger door: 

Lagere brutomarge 2.428 
Hogere afschrijvingen 105
Hogere besteed aan doelstellingen 12.214
Hogere kosten werving 1.266 

Lager bedrijfsresultaat  
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4 – Algemene toelichting 

STICHTING PLONS, statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende op het adres Langepad 27, 3062 CJ 
Rotterdam, (postadres: Postbus 4131, 3006 AC Rotterdam) ingeschreven in het handelsregister onder nummer 
24359961, hierna te noemen: “Stichting”. 

De Stichting heeft ten doel:  
- Het bevorderen van de gezondheid, het maatschappelijk welzijn, de fysieke en mentale onafhankelijkheid, het 
voorkomen van sociaal isolement en de integratie van mensen met een beperking, (ernstig) zieke kinderen en 
mensen met een achterstand tot de maatschappij middels (het aanbieden van) faciliteiten op het gebied van 
watersport; en  
- Het bevorderen van deelname van voornoemde doelgroepen aan watersportactiviteiten, en voorts al hetgeen in 
de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
Met het bevorderen van het welzijn beoogt de Stichting meer in het bijzonder bij te dragen aan de revalidatie, de 
zelfredzaamheid, het zelfvertrouwen en de sociale integratie van de deelnemers aan de activiteiten. 

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 
- Het (doen) organiseren en/of aanbieden van aangepaste watersportactiviteiten of activiteiten gelieerd aan het 
water, waardoor deze activiteiten mogelijk worden, zijn en blijven voor mensen met een beperking; 
- Het (doen) organiseren en/of aanbieden van activiteiten op het gebied van zorg, hulpverlening en begeleiding om 
deelname van mensen met een beperking aan watersportactiviteiten mogelijk te maken; 
- Het (doen) werven van gelden door fondsenwerving of anderszins ten behoeve van de doelstelling en daaraan 
gekoppelde activiteiten; 
- Het uitdragen van de meerwaarde van watersport voor mensen met een beperking; 
- Het beheren, exploiteren, verhuren en vervreemden van (aangepaste) schepen en (aangepaste) accommodaties 
ten behoeve van de watersport door mensen met een beperking; 
- Al datgene dat met het voorstaande verband houdt of daartoe dienstig kan zijn, alles in de ruimste zin van het 
woord. 

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. 
 

De Stichting beoogt te zijn een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 6.33 onderdeel b. van de 
Wet Inkomstenbelasting 2001 (of een daarvoor in de plaats getreden regeling) en beoogt als zodanig gerangschikt 
te zijn door de Nederlandse Belastingdienst. 

De Stichting is erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling) en is ingeschreven in de Kamer van 
Koophandel. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website van de Stichting. 
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5 - Algemene toelichting 

Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen zoals 
die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650). In dit boekjaar hebben geen 
aanpassingen plaatsgevonden. 

 In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen 
naar de toelichting. 

Continuïteitsveronderstelling 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

Stelsel- en schattingswijzigingen 
Gedurende dit boekjaar hebben zich geen stelsel- of schattingswijzigingen voorgedaan. 

Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten 
opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals 
opgenomen in de desbetreffende paragrafen. 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

Algemeen 
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de 
verkrijgingsprijs.  

Effecten 
Effecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde per balansdatum. 

Liquide middelen 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Reserves en fondsen 
Overige reserves 
Het bedrag van de overige reserves laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Dit 
bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden besteed. 

Bestemmingsfondsen 
Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven wordt dit deel 
aangemerkt te worden als ‘bestemmingsfonds’. In dit geval heeft niet het bestuur van de stichting, maar 
de gever een bestemming aan de middelen gegeven. 
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6 – Grondslagen voor de staat van baten en lasten  

Algemeen 
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. Baten en lasten worden 
toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Deze toerekening volgt een bestendige 
gedragslijn. Dit houdt in dat bij de lasten rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen 
bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen dan wel betaald. 

Baten 
 
Algemeen 
Alle opbrengsten worden voor het brutobedrag onder de baten opgenomen.  

Nalatenschappen 

Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden 
vastgesteld.  

Voorlopige betalingen in de vorm van voorschotten worden in het jaar van ontvangst verantwoord als 
bate. Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld. Top op heden heeft 
Stichting Plons geen baten uit nalatenschappen. 

Lasten 
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 
hebben. 

Toelichting op de Balans 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de stichting. De bestemmingsfondsen bestaan uit 
geoormerkte baten die nog niet volledig aan de geoormerkte doelstelling zijn besteed (waaronder fondsen 
op naam).  

Toelichting op de staat van baten en lasten 

De baten zijn van € 34.973 in 2017 gedaald naar €32.545 in 2018, maar de kosten, besteed aan de 
doelstelling zijn de kosten gestegen van € 25.938 in 2017 naar € 38.180 in 2018 

Enkele posten zoals verzekeringen zijn anders gefactureerd door onze leveranciers ten opzichte van 2017 
door de overgang van achteraf naar vooruitbetalen in 2018. De kosten voor werving zijn gestegen door 
het aanbod van TV Rijnmond om het gehele jaar een commercial van Plons uit te zenden. 

Totaal is er in 2018 48% meer besteed aan de doelstellingen van Stichting Plons, haar deelnemers en 
activiteiten. Nagenoeg het gehele vermogen (bestemmingsreserve) bestaat verder uit materiële vaste 
activa. (boten, zeilen en materialen) 
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7 - Financiële positie 

In het navolgende hebben wij een analyse van de financiële positie van uw onderneming gemaakt. 
Opgemerkt dient te worden dat de omvang van balansposten in de loop van een jaar kan fluctueren en dat 
de waarde per balansdatum aanmerkelijk kan afwijken van een willekeurige andere in het verslagjaar 
gekozen datum. Kengetallen kunnen hierdoor zijn beïnvloed. 

Onderstaand volgt een samenvatting van de balans per 31 december 2018 en per 31 december 2017:  
31 dec 2018 31 dec 2017 

 

Activa 
Materiële vaste activa 70.868 67,8% 79.016 80,8% 
Vorderingen en overlopende activa 13.575 13,0% 4.000 4,1% 
Liquide middelen 20.006 19,2% 14.823 15,2% 

  

104.449 100,0% 100,0% 
Passiva 
Kapitaal 82.288 78,8% 88.875 90,8% 
Kortlopende schulden 22.161 21,2% 8.964 9,2% 

  

104.449 100,0% 100,0% 

Werkkapitaal 
Op basis van de voorgaande balans kan een opstelling worden opgegeven van het werkkapitaal. Onder 
werkkapitaal wordt verstaan het geheel van vlottende activa verminderd met de kortlopende schulden. De 
omvang van het werkkapitaal geeft informatie over de liquiditeitspositie van de onderneming. 

31 dec 2018 31 dec 2017 verschil 
 

Voorraden en onderhanden werk 0 0 0 
Vorderingen en overlopende activa 13.575 4.000 9.575 
Effecten 0 0 0 
Liquide middelen 

Af: Kortlopende schulden 
Netto werkkapitaal 
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Solvabiliteit 

Uit de solvabiliteit - de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen dan wel de verhouding 

tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen - blijkt het weerstandsvermogen van een onderneming. Hoe 

hoog deze solvabiliteit moet zijn, hangt af van de aard van de onderneming. Hiervoor kunnen geen algemeen 

geldende normen worden gegeven. Met behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht worden verkregen in 

de solvabiliteit van de onderneming. 

31 dec 2018 31 dec 2017 

   

Verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen 371,3% 991,4% 
Verhouding eigen vermogen / totaal vermogen 78,8% 90,8% 
Liquiditeit 

Uit de liquiditeit, zijnde de verhouding tussen vlottende activa en de kortlopende schulden, blijkt in hoeverre een 

onderneming aan haar financiële verplichtingen op korte termijn kan voldoen. Met behulp van onderstaande 

kengetallen kan een inzicht worden verkregen in de liquiditeitspositie van de onderneming. 

31 dec 2018 31 dec 2017 

   

Quick ratio 
(vorderingen, effecten en liquide middelen - voorraden) / kortlopende schulden 1,5 2,1 

Current ratio 
(vorderingen, effecten en liquide middelen) / kortlopende schulden 1,5 2,1 

Rentabiliteit 

De rentabiliteit van het vreemd vermogen geeft de kostenvoet aan van het in een onderneming werkzaam vreemd 

vermogen. Met behulp van onderstaande kengetallen kan een inzicht worden verkregen in de rentabiliteit van het 

vreemd vermogen in de onderneming. 

31 dec 2018 31 dec 2017 
Rente lasten / gemiddeld vreemd vermogen 0,0 0,0 
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8 - Balans per 31 december 2018 

  
      

31 dec 2018 31 dec 2017 

ACTIVA 

      
Materiële vaste activa 

Boten 56.152  61.985   
Zeilen 7.554  7.813   
Materialen 7.163  9.218   

 

Vorderingen en overlopende activa 

  70.868  79.016 

Debiteuren 12.638  4.000 
Overige vorderingen 935  0 
Overlopende activa 3  0 

 

Liquide middelen 

  13.575  4.000 

Rekening courant bank 342  1.771 
Spaarrekeningen 19.664  13.051 

  
PASSIVA 

Kapitaal 

Reserves 87.917  88.875   
Onverdeelde winst -5.628  0   

 

 82.288  88.875 

Kortlopende schulden 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 5.523  8.964   
Overlopende passiva 16.638  0   
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9 - Resultatenrekening over 2018 

  
  

2018 2017 
  

Baten 32.545  34.973   

                                           

Brutomarge  32.545  34.973 

Afschrijvingen 8.315  8.209 
Besteed aan doelstellingen 25.422  13.20

8 
Kosten werving 2.274  1.009 
Kosten beheer en administratie 2.169  3.512 

Totaal kosten
Bedrijfsresultaat  -5.635  9.035 

Financiële baten & lasten 7  63 
     

Resultaat voor belastingen    
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10 - Toelichting op de balans per 31 december 2018 

Materiële vaste activa 

Een overzicht van de materiële vaste activa is onderstaand opgenomen: 

Boten 

Aanschaffingen 83.662 
Cum. afschrijving -21.677 

 

Boekwaarde begin 61.985 

(Des)investeringen -958 
Afschrijvingen -4.875 
Mutaties -5.833 

 

Boekwaarde einde 

Zeilen 

Aanschaffingen                 11.731  

Cum. Afschrijving                   -3.917 

     

Boekwaarde begin 7.813 

(Des)investeringen 1.125 
Afschrijvingen -1.385 
Mutaties  -260 

Boekwaarde einde 

 

Materialen 

Aanschaffingen     14.379  

Cum. afschrijving      -5.161 

      

Boekwaarde begin 9.218 

(Des)investeringen 0 
Afschrijvingen Mutaties 

Boekwaarde einde 
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 Toelichting op de balans per 31 december 2018 (vervolg) 
31 dec 2018 31 dec 2017 

 

Debiteuren    

Handelsdebiteuren 12.638 4.000 

 

12.638 4.000 

Overige vorderingen    

Vooruitbetaalde kosten 935 0 

 

935 0 

Overlopende activa    
Kruisposten banken 3 0 

 

3 0 

Liquide middelen 

Rekening courant bank    

Rekening-courant bank 1 342 1.770 

Rekening-courant bank 2 0 2 

 

342 1.771 

Spaarrekeningen    
Spaarrekening 1 19.664 13.051 

 

19.664 13.051 

Kapitaal 

31 dec 2018 31 dec 2017 
 

Reserves 
Bestemmingsreserve 81.917 88.875 
Continuïteitsreserve 6.000 0 

87.917 88.875 
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Kortlopende schulden 
31 dec 2018 31 dec 2017 

 
 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 

Handelscrediteuren 1 5.523 8.964 

 

5.523 8.964 

Overlopende passiva 

Nog te leveren boten Pro Regatta 16.638 0 

 

16.638 0 

11 - Toelichting op de resultatenrekening over 2018    

   

  2018  2017 

 
Baten  
Baten van particulieren 2.921 1.545 
Baten van bedrijven 3.140 9.250 
Subsidies van overheden 0 500 
Baten van andere organisaties zonder winststreven 26.000 21.259 
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten/diensten 484 600 
Overige baten 0 1.819 

 
 

Afschrijvingen materiële vaste activa 

32.545 34.973 

Afschrijvingen boten 4.875 4.875 
Afschrijvingen zeilen 1.385 1.280 
Afschrijvingen materialen 2.055 2.055 

 

Besteed aan doelstellingen 

8.315 8.209 

Onderhoudskosten boten en zeilen 2.026 1.816 
Kleding en materialen 10.678 1.607 
Brandstof 910 565 
Activiteiten 9.309 5.618 
Verzekeringen boten en activiteiten 859 1.810 
Overige boot en zeil kosten 94 188 
Huisvestingskosten WSVR (ligplaats) 1.545 1.605 

 
25.422 13.208 
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Kosten werving 
Website en hosting kosten 680 526 
Kosten mailing acties 461 412 
Overige kosten eigen fondsenwerving 1.133 71 

 

Kosten beheer en administratie 

2.274 1.009 

Kosten administratie 861 0 
Onkosten bestuur 138 880 
Contributies 274 125 
Overige kosten beheer 896 2.507 

 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

2.169 3.512 

Rentebaten spaarrekening 7 63 
 

Rentelasten en soortgelijke kosten 

7 63 

Rentelasten rekening courant banken 0 0 
 

  0 0 

Toelichting: De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt , op vertoon van een 
betalingsbewijs, vergoeding plaats voor gemaakte kosten. Veelal worden deze kosten niet gedeclareerd of 
geschonken als gift. De kosten gemaakt voor projectbezoeken zijn verantwoord onder de doelbestedingen (bestuurs 
reizen naar projecten). De stichting heeft geen werknemers in dienst. 

 
12 - Overige gegevens 
Vaststelling en goedkeuring 
Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering op: nader 
te bepalen 
 
Accountant 
Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt een 
controleverklaring van de onafhankelijke accountant.  
 
Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming / bestemming van het saldo van baten en lasten 
Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is 
opgenomen. 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld.  
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13 - Activastaat 2018 
 
 
Investering Aanschaf Aanschaf Restwaarde Boekwaarde Afschrijving Afschrijving Boekwaarde 

datum bedrag per 01/01 percentage boekjaar Per 31/12 

Randmeer Bas 16-10-2014 8.000,00 2.400,00 6.226,59 10,0% 560,04 5.666,55 
Rescue RIB 19ft 25-1-2016 18.750,00 5.625,00 16.234,32 10,0% 1.312,45 14.921,87 
Randmeer Peter zeilnummer I 11-11-2016 18.250,00 5.475,00 16.866,09 10,0% 1.277,52 15.588,57 
2.4 mR + Waltrailer + zeilen 

(KNWV) zeilnummer 1 

29-12-2016 1.512,50 453,75 1.406,66 10,0% 105,84 1.300,82 

2.4 mR + Waltrailer + zeilen 

(KNWV) zeilnummer 1 

29-12-2016 1.512,50 453,75 1.406,66 10,0% 105,84 1.300,82 

Sonar No Name + zeilen 

(KNWV) 

29-12-2016 4.537,50 1.361,25 4.219,86 10,0% 317,64 3.902,22 

Sonar State of Mind + zeilen 

(KNWV) 

29-12-2016 4.537,50 1.361,25 4.219,86 10,0% 317,64 3.902,22 

Sonar Good Spirit + zeilen 31-12-2016 4.537,50 1.361,25 4.219,86 10,0% 317,64 3.902,22 
Randmeer Gerrit zeilnummer 

III 

31-12-2016 6.786,63 2.400,00 6.226,59 12,8% 560,04 5.666,55 

       
Gaastra zeilhuik Randmeer 9-1-2013 645,99 0,00 328,51 10,0% 64,65 263,86 
Zeilen randmeren 31-12-2016 4.500,00 0,00 3.600,00 20,0% 900,00 2.700,00 
Jachtwerf Heeg 

grootzeil-standaard 3x 

27-3-2017 4.199,95 0,00 3.884,95 10,0% 420,00 3.464,95 

Jachtwerf Heeg zeilhuik 20-12-2018 1.124,95 0,00 0,00 20,0% 0,00 1.124,95 
        
Tiltechniek tillift 14-3-2012 7.205,45 1.000,00 3.637,46 10,0% 620,58 3.016,88 
Speakers en Swingrail RIB 2-5-2016 615,03 0,00 420,28 20,0% 123,00 297,28 
Diverse materialen RIB 6-6-2016 517,46 0,00 362,24 20,0% 103,49 258,75 
Portofoons 14-10-2016 1.041,00 0,00 798,10 20,0% 208,20 589,90 
Zeilpakken en andere 

materialen 

31-12-2016 5.000,00 0,00 4.000,04 20,0% 999,98 3.000,06 

       
TOTAAL      8.314,55 70.868,47 
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