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Voorwoord	Voorzitter	
 
 
In 2018 realiseerden wij KDC AandachtsLab ! 
 
In dit jaarverslag leest u wat er is gedaan en gerealiseerd in 2018. Het lijkt daarmee 
bijna een verslag over meerdere jaren.   
 
De grootste mijlpalen waren natuurlijk de aankoop van het pand, het akkoord op de 
financiering en de uiteindelijk oplevering van de verbouwing. 
En minstens zo belangrijk…. We sloten een overeenkomst voor zorginkoop met 
Stichting Middin af, we hadden met ons projectplan “op maat” een zeer succesvolle 
fondsenwerving,  voerden selectiegesprekken en namen onze eerste medewerkers 
aan én  we ontvingen de aanmeldingen van de eerste kinderen !! 
 
We hebben met elkaar een ongelooflijke hoeveelheid werk verzet en zijn erg 
overweldigend door de vele hulp die we daarbij kregen. 
Mensen die hun kennis met ons deelden, “partners” die ons het vertrouwen gaven 
voor een samenwerking, fondsen die prachtige donaties hebben gedaan en bedrijven 
die “om niet” producten en diensten leverden. 
 
Bijzonder trots zijn we ook op alle trouwe hulptroepen (vrienden en kennissen) die 
ons op heel veel vlakken hebben geholpen. KDC AandachtsLab is afhankelijk van 
vrijwilligers en het is fantastisch om te zien dat zoveel mensen zich willen binden aan 
KDC AandachtsLab. 
 
Dat planning ambiteus was blijkt wel uit het feit dat we zelfs op de laatste dag van het 
jaar de vloeren stonden te dweilen en alle spullen nog op hun plek moesten zetten. 
De oude kleuterschool is binnen een half jaar tijd omgetoverd tot een prachtig 
kinderdagcentrum geschikt voor onze doelgroep kinderen. Een prestatie van 
wereldformaat. 
 
De visie van KDC AandachtsLab: Verbeteren van de kwaliteit van leven voor EMB 
Kinderen, door kinderen maximale kansen te geven om zicht te ontwikkelen, meer 
bewegen en participeren in de maatschappij. Hiervoor zullen we Elke Mogelijkheid 
Benutten. 
 
Het pand is klaar… Een topteam van begeleiders staat en de eerste kinderen zijn er. 
2019 wordt het jaar waarin we met de uitvoering van deze visie de kinderen bij KDC 
AandachtsLab een plek bieden die ze verdienen. 
 
 
Maud Halkes-Breure 
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Jaarverslag	2018	
	
Gebouw	
Op 6 februari 2018 is de koopovereenkomst ondertekend van de Labouchèrelaan 1 
te Rijswijk. Het gebouw betreft een voormalige kleuterschool dat  Stichting KDC 
AandachtsLab heeft gekocht van de Gemeente Rijswijk.  
In de periode tussen het tekenen van de koopovereenkomst en de 
eigendomsoverdracht op 15 juni zijn veel zaken in hoog tempo geregeld: 

! Het afsluiten van een hypotheek bij de Triodos Bank ter financiering van de 
aankoop van de Labouchèrelaan 1. 

! Met Stichting SFO is een overeenkomst van geldlening afgesloten voor een 
deel van de verbouwing en inrichting van het pand. Deze lening is 
aflossingsvrij en van de jaarlijks te betalen rente kan een deel worden 
“teruggevraagd” middels het indienen van een project bij het SFO. Telkens na 
het verstrijken van 5 jaren, wordt 20% van het geleende bedrag 
kwijtgescholden. 

! Om het overige deel van de verbouwing en de inrichting te financieren zijn 97 
fondsen aangeschreven waarvan 48 fondsen een donatie hebben gedaan. 
Daarnaast zijn diverse acties georganiseerd. 

! Het Programma van Eisen is opgesteld om te zorgen dat het pand volledig 
geschikt wordt voor de doelgroep (Naast de eisen per ruimte heeft het PvE 
ook aandacht voor: veiligheid, hygiëne, akoestiek, licht, luchtverversing, 
temperatuur, ruimte en functionaliteit, sfeer en duurzaam verbouwen). 

! HET architecten heeft op basis van het PvE een ontwerp gemaakt en 
vervolgens de omgevingsvergunning aangevraagd. (de vergunning is verleend 
op 9 juli 2018). 

 
Verbouwing	
Er is gekozen om te werken vanuit een Bouwteam en hiervoor is een 
bouwteamovereenkomst gesloten met Eekhout Bouw. 
De bouwcommissie van KDC AandachtsLab bestaat uit Bob Jaspers (Voorzitter), 
Maud Halkes en Joop Mensch.  
Aan de hand van het geschreven bestek zijn we tot een Aannemingsovereenkomst 
met Eekhout Bouw gekomen. 
Tijdens de bouwperiode (juni-december) zijn er 2 wekelijks bouwteam overleggen 
gevoerd met de aannemer en haar onderaannemers om de verbouwing in goede 
banen te leiden, de planning nauwkeurig in de gaten te houden, te volgen en 
eventuele knelpunten vroegtijdig te bespreken en op te lossen. 
Op 13 december heeft Eekhout de verbouwing opgeleverd. Er is een restlijst van 
onvolkomenheden opgesteld en afgetekend.  
Wij zijn de vele vrijwilligers die ons hebben geholpen bij sloopwerkzaamheden en 
eindschoonmaak van het pand ontzettend dankbaar. Het resultaat is om met zijn 
allen heel trots op te zijn, een prachtig goed geoutilleerd KDC waar EMB kinderen op 
een veilige en uitdagende manier begeleid kunnen worden in hun ontwikkeling.  
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Samenwerking	en	overeenkomsten	
Met Stichting Middin, een grote zorgorganisatie voor mensen met een beperking in 
Zuid Holland, heeft Stichting KDC AandachtsLab een raamovereenkomst 
Onderaanneming afgesloten. Door deze raamovereenkomst kan KDC AandachtsLab 
dagbehandeling en vervoer leveren via Zorg in natura (ZIN). 
Met Sophia revalidatie zijn gesprekken gevoerd over het leveren van medisch 
specialistische revalidatie op locatie bij KDC AandachtsLab. Op 12 april 2018 is de 
business case goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Sophia Revalidatie. Er is 
een concept samenwerkingsovereenkomst opgesteld die  uiteindelijk in maart 2019 
is afgrond. De fusie van Sophia revalidatie met Rijnlands revalidatiecentrum tot 
Basalt, was de oorzaak van de lange doorlooptijd. 
Er zijn diverse verzekeringen afgesloten zodat de risico’s die Stichting KDC 
AandachtsLab loopt op het gebied van gebouw, inrichting, medewerkers, 
aansprakelijkheid etc. goed zijn afgedekt.  
Voor de exploitatie zijn contracten afgesloten voor onder andere schoonmaak, 
beveiliging (brand en inbraak) en de loon,- en financiële administratie. 
 
Personeel	en	vrijwilligers	
Om het personeels- en vrijwilligersbeleid goed vast te leggen zijn een 
personeelshandboek en een handboek voor vrijwilligers opgesteld en vastgesteld 
door de Raad van Bestuur. 
De werving van personeel is via social media en de website van KDC AandachtsLab 
verlopen. De werving en selectie van medewerkers is uitgevoerd door Maud Halkes, 
Gwendel Kusters en Mirjam Peters (teamleidster KDC Zomerkind). Dit heeft 
geresulteerd in het aannemen van een teamleidster (01-12-2018), een begeleidster 
niveau 4 en 2 begeleidsters niveau 5. (01-01-2019). Met ’s Heeren Loo is op  
1 december 2018 een overeenkomst gesloten om een orthopedagoog op 
detacheringsbasis voor 8 uur per week bij KDC AandachtsLab te plaatsen.  
Er is een vrijwilligersorganisatie opgezet en er is een vrijwilligers coördinator die zich 
bezig houdt met het werven en koppelen van de vaardigheden van de vrijwilligers en 
de uit te voeren werkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn heel divers onder 
andere huishoudelijk en administratief werk, busbegeleiding, hulp bij wandelen en 
knutselen. Eind 2018 heeft KDC AandachtsLab met 7 vrijwilligers contracten 
afgesloten. De gemeente Rijswijk heeft voor de vrijwilligersorganisatie via de  VNG 
(Vereniging Nederlandse Gemeenten) verzekeringen heeft afgesloten. Alle 
vrijwilligers van KDC AandachtsLab zijn zodoende middels een zevental  
verschillende verzekeringen gratis verzekerd.  
Voor alle medewerkers en vrijwilligers is een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) 
aangevraagd en verkregen. 
Er zijn voor de plaatsing van kinderen toelatings- en uitsluitingscriteria, een 
aanmeldingsbeleid en een aanmeldingsprocedure opgesteld.  
De toelatingscommissie (Teamleider en Orthopedagoog) is verantwoordelijk voor het 
aanmeldingsbeleid en daarmee het beoordelen welke kinderen wel of niet geplaatst 
worden (onder andere: juiste indicatie, passend binnen de samenstelling van de 
groep, kan KDC AandachstLab de benodigde medische of verpleegkundige 
handelingen bieden) 
Voor de start op 2 januari 2019 zijn de eerste 3 kinderen geplaatst.  
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Fondsen,	acties	en	promotie	
Naast de centrale fondsenwerving zijn verschillende geld wervende  acties 
georganiseerd zoals statiegeldacties, collectie in samenwerking met het NSGK, en 
stemacties waarmee we mooie donaties hebben ontvangen. (ANWB, ING Fonds, 
SpecSavers Steunt) 
De Club van 100 % Aandacht heeft inmiddels 28 leden. Vanuit dit lidmaatschap 
doneert ieder clublid € 100,- per jaar. 
We hebben diverse service clubs (Lions, Rotary Clus en Kiwanis) enthousiast 
gemaakt door een presentatie over KDC AandachtsLab te geven. Hierdoor hebben 
we al diverse donaties ontvangen. 
Er zijn ook bedrijven die “om niet” diensten en goederen hebben geleverd. Zo is het 
complete binnen schilderwerk (inclusief materialen) om niet uitgevoerd. De laptops 
voor de medewerkers zijn gedoneerd. En het grote snoeiwerk en de opruimactie van 
het speelplein zijn zonder kosten uitgevoerd.  
KDC AandachtsLab is bij diverse evenementen in Rijswijk vertegenwoordigd 
geweest Op het Rijswijkse Strandwalfestival, waar vrijwilligersorganisaties zich 
konden presenteren waren wij aanwezig met een eigen marktkraam. En ook op de 
bijeenkomst voor  vrijwilligersorganisaties met de gemeente Rijswijk, Meet&Match; 
inspiratiebijeenkomst vrijwilligers en beursvloer (bedrijven) was KDC AandachtsLab 
aanwezig.  
Er zijn 2 flyers ontworpen (1 met algemene informatie en 1 specifiek voor het werven 
en enthousiasmeren van mogelijke vrijwilligers) die gebruikt worden bij de 
evenementen en op diverse plekken in Rijswijk liggen (Bibliotheek, gemeente 
Rijswijk, vrijwilligersorganisaties). 
In het kader van een “goede buur” hebben wij tijdens de verbouwing de buren van 
het KDC uitgenodigd om kennis te maken en de stand van zaken van de verbouwing 
te bekijken. Voor de directie en het team docenten van de naburige basisschool De 
Elsenburg is een rondleiding bij KDC AandachtsLab verzorgd. 
Maandelijks ontvangen mensen die zich hebben ingeschreven een nieuwsbrief.  
Om goed in contact te blijven met onze volgers en voor het vergroten van de 
naamsbekendheid plaatsen we meerdere keren per week berichten op Social Media 
(Facebook, LinkedIn en Twitter).  
Ook waren er regelmatig berichten over onze activiteiten in de lokale kranten en op 
Rijswijk TV.  
KDC AandachtsLab is verder te volgen via de website: www.aandachtslab.nl  
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Organisatie	
	
Raad	van	Bestuur																																																																																																								
Na het toetreden per 23-04-2018 van Gwendel Kusters is de samenstelling van de 
Raad van Bestuur als volgt:  
Voorzitter:            Maud Halkes-Breure 
Penningmeester: Gregory Scholten 
Secretaris:           Joop Mensch (terug getreden uit het bestuur per 01-05-2019)                                                                                        
Lid:                       Gwendel Kusters 
 
Gwendel houdt zich bezig met P&O. 
 
De Raad van Bestuur vergaderde 10 keer in 2018, waarvan gezien de vele zaken in 
verband met de realisatie etc. van het KDC, 6 keer gezamenlijk met de Raad van 
Toezicht. Daarnaast waren er vele informele werkbesprekingen al dan niet met 
derden.  
	
Raad	van	Toezicht 
Na het toetreden per 29-11-2018 van Evert den Hartog  is de samenstelling van de 
Raad van Toezicht als volgt: 
Voorzitter: Sander Boeije 
Lid:            David Molenaar                                                                                             
Lid:            Evert den Hartog  
 
Evert heeft als aandachtsgebied AVG & Privacy.  
 
Door gewijzigde wetgeving is een aantal  documenten aangepast. Deze 
aanpassingen zijn inmiddels vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van Bestuur 
en Raad van Toezicht en zijn te vinden op de website onder het menu-item  
“Governance”. Hier zijn ook de gewijzigde statuten (uitbreiding RvB en RvT) te 
vinden. De jaarstukken 2017 en de meerjaren financiële plannen zijn vastgesteld en  
goedgekeurd. 

Raad	van	Advies 
De Raad van Advies is een door de Raad van Bestuur ingesteld onafhankelijk 
adviesorgaan bestaande uit professionals die gevraagd en ongevraagd adviseren 
over juridische, financiële en communicatie onderwerpen. De Raad van Advies 
bestaat uit: 
Marjolein Grimmelikhuijzen  (Advocaat en partner, Hof-Recht Advocaten)  
Sandra Kommeren    (Hoofd Financiën & Control Het Nationaal Theater) 
Marjolein van Braam-Morris  (Communicatie, De Betekenaar) 
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Raad	van	Kwaliteit  
De Raad van Kwaliteit is een door de Raad van Bestuur ingesteld onafhankelijk 
adviesorgaan bestaande uit professionals die gevraagd en ongevraagd adviseren 
over aspecten van zorgkwaliteit. De Raad van Kwaliteit bestaat uit: 
Annette van Den Elzen  (kinderarts specialisatie EAA, Reinier de Graaf) 
Madlenka van Pomeren  (kinderrevalidatiearts, Basalt) 
Sonja Mensch   (kinderfysiotherapeut, Ipse, wetenschappelijk onderzoek) 
Mirjam Peters   (teamleider Stichting Zomerkind) 
 
Werkgroep	Zorg	
De werkgroep Zorg bestaat uit mensen met ruime praktijkervaring in zorg, met 
Sensorische Integratie en Bewegen voor kinderen met een EMB. De werkgroep Zorg 
staat onder leiding van Maud Halkes. 
 
Vergoedingen 
Alle leden van de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht ontvingen, conform het 
gestelde in de statuten, geen vergoeding. De Raad van Advies, Raad van Kwaliteit, 
de werkgroep Zorg en de vrijwilligers ontvingen ook geen vergoeding. 
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Verantwoording	werkzaamheden	Raad	van	Toezicht		
Stichting	KDC	AandachtsLab	
	
Rijswijk,  Juni 2019 
 
In het jaar 2018 heeft de Raad van Toezicht diversen werkzaamheden verricht in het 
actief toezicht houden op de bedrijfsvoering van de Raad van Bestuurd van Stichting 
KDC AandachtsLab.  De Raad van Toezicht heeft de volledige medewerking gehad  
en inzage van alle documenten die relevant zijn voor de bedrijfsvoering. Er is zowel 
geregeld overleg geweest met  de Raad van Bestuur en ook de Raad van Toezicht 
heeft zelf overleg gevoerd.  Van alle overleggen zijn ook notulen en actielijsten 
gemaakt.   Vanaf 1 november 2018 is de Raad van Toezicht uitgebreid naar drie 
personen in de persoon van de heer E. den Hartog.   
De Raad van Toezicht heeft het verslag besproken en beoordeeld op compleetheid 
en correctheid. 
 
Raad van Toezicht 
De heer A.A.F. Boeije    
De heer D-P Molenaar   
De heer E. den Hartog 
 
De heer A.A.F. Boeije fungeert als voorzitter van de Raad van Toezicht. De heer 
Boeije is sinds de start van Stichting KDC Aandachtslab, 19 december 2016, 
betrokken als Voorzitter van de Raad van Toezicht. De heer Boeije is werkzaam als 
directeur bid & salesmanagement bij Facilicom Solutions BV. Naast de nevenfunctie 
als Raad van Toezicht bij KDC Aandachtslab worden er géén andere nevenfuncties 
uitgevoerd. 
 
De heer D-P Molenaar fungeert als plaatsvervangend voorzitter van de Raad van 
Toezicht. De heer Molenaar is sinds de start van Stichting KDC Aandachtslab, 19 
december 2016, betrokken als plaatsvervangend voorzitter van de Raad van 
Toezicht. De heer Molenaar is werkzaam als chief executive operating bij Siemens 
Gamesa Renewable Energy BV.  
 
De heer E. den Hartog fungeert als lid van de Raad van Toezicht. Tevens treedt hij 
op als adviseur op het gebied van de AVG-wetgeving naar het Bestuur. De heer  den 
Hartog, 66 jaar en mannelijk geslacht is sinds 1 november 2018 betrokken bij 
Stichting KDC Aandachtslab. De heer den Hartog is recentelijk met pensioen gegaan 
en vervult daarnaast een aantal adviesfuncties zoals AVG-projectmanager bij een 
aantal gemeenten en voorzitter RvT Stichting Peuteropvang Leiden en Bollenstreek 
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Jaarrekening	KDC	AandachtsLab	2018	
	
	

	

	
Nadere specificatie van de Balans en Winste en Verliesrekening opgemaakt door 
Erions administratie- en belastingsadviseurs vindt u in de bijlage. 
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Voorwoord

Aan het bestuur van

Stichting KDC Aandachtslab

Nieuwe Plantage 88

2611 XM Delft

Datum: 13 juni 2019

Geacht bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot uw stichting.

De activiteiten van de stichting bestaan voornamelijk uit het het realiseren en exploiteren van een

kinderdagcentrum voor ernstig meervoudig beperkte kinderen, zonder winstoogmerk.

1 december 2018 is het eerste personeelslid op de loonlijst gekomen en per 2 januari 2019 zijn de eerste

kinderen gestart.

Het bestuur bestaat uit:

mevrouw M. Halkes-Breure, voorzitter;

de heer G.S. Scholten, penningmeester;

mevrouw G. Kusters, secretaris;

de heer A.A.F. Boeije, voorzitter raad van toezicht;

de heer D.P. Molenaar, lid raad van toezicht;

de heer E. den Hartog, lid raad van toezicht.
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Resultaatanalyse

De resultaatanalyse is gebaseerd op de winst-en-verliesrekening over 2018 zoals opgenomen in de

jaarrekening. De resultaatanalyse geeft inzicht in de verhouding van kostensoorten in relatie tot de omzet.

Daarnaast geeft de resultaatanalyse een beeld van de verschillen ten opzichte van vorig jaar.

Winst-en-verliesrekening overzicht

2018 2017 Verschil %

Totaal kosten 42.676 19.913 22.763 114,3%

Personeelskosten 3.927 3.927 100,0%

Overige personeelskosten 756 366 390 106,6%

Huisvestingskosten 8.967 8.967 100,0%

Exploitatie- en machinekosten 5.903 1.200 4.703 391,9%

Verkoopkosten 973 7.576 -6.603 -87,2%

Kantoorkosten 965 965 100,0%

Algemene kosten 21.186 10.772 10.414 96,7%

Bedrijfsresultaat -42.676 -19.913 -22.763 -114,3%

Financiële baten en lasten -4.401 -4.401 100,0%

Resultaat voor belasting uit

gewone bedrijfsuitoefening

-47.077 -19.913 -27.164 -136,4%

Baten fondsen en acties 327.152 73.759 253.393 343,5%

Resultaat 280.075 53.846 226.229 420,1%
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Balans

Balans

31-12-2018 31-12-2017

Vaste activa 856.865

Materiële vaste activa 856.865

Vlottende activa 99.180 43.904

Vorderingen 328

Liquide middelen 98.853 43.904

Activa 956.045 43.904

Eigen vermogen 323.979 43.904

Langlopende schulden 615.221

Kortlopende schulden 16.845 0

Passiva 956.045 43.904
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Winst-en-verliesrekening

Winst-en-verliesrekening

2018 2017

Totaal kosten 42.676 19.913

Personeelskosten 3.927

Overige personeelskosten 756 366

Huisvestingskosten 8.967

Exploitatie- en machinekosten 5.903 1.200

Verkoopkosten 973 7.576

Kantoorkosten 965

Algemene kosten 21.186 10.772

Bedrijfsresultaat -42.676 -19.913

Financiële baten en lasten -4.401

Resultaat voor belasting uit

gewone bedrijfsuitoefening

-47.077 -19.913

Baten fondsen en acties 327.152 73.759

Resultaat 280.075 53.846
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Toelichting op de jaarrekening

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde commerciële

grondslagen voor financiële verslaglegging. De bedragen worden weergegeven in euro’s.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de

actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de

verkrijgingsprijs.

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van

het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de

desbetreffende paragrafen.

Grondslagen van materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of

vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur.

Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen

die op balansdatum worden verwacht.

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. Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht

op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben. Voor

verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief (ontmantelingskosten) wordt een voorziening

getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel

van de boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot

onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van

het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

Grondslagen van vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief

de transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de

geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde

van de vordering.
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Grondslagen van 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.

Grondslagen van kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden

worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag

rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de

kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij

zijn gerealiseerd.

Grondslagen van bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking

hebben.

Grondslagen van lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de

winst-en-verliesrekening.

De Stichting heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het

verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. De premies worden verantwoord als

personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende

activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde

premies worden als verplichting op de balans opgenomen.
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Toelichting op de balans

Materiële vaste activa

31-12-2018 31-12-2017

Materiële vaste activa 856.865

Bedrijfsgebouwen 775.081

Inventaris 81.784

De organisatie hanteert de volgende jaarlijkse afschrijvingspercentages voor materiële vaste activa:

Bedrijfsgebouwen 2%

Andere vaste bedrijfsmiddelen 20%

Op grond en terreinen wordt niet afgeschreven. De bedrijfsgebouwen en - terreinen dienen als zekerheid voor

de hypothecaire lening.

Vorderingen

31-12-2018 31-12-2017

Vorderingen 328

Overlopende activa 328
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31-12-2018 31-12-2017

Overlopende activa 328

Vooruitbetaalde facturen 328

Liquide middelen

31-12-2018 31-12-2017

Liquide middelen 98.853 43.904

Tegoeden op bankrekeningen 98.853 43.904

Eigen vermogen

31-12-2018 31-12-2017

Eigen vermogen 323.979 43.904

Kapitaal stichting en vereniging 43.904 -9.942

Resultaat lopend jaar 280.075 53.846

Langlopende schulden

31-12-2018 31-12-2017

Langlopende schulden 615.221

Schulden aan kredietinstellingen 615.221
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Schulden aan kredietinstellingen

31-12-2018 31-12-2017

Schulden aan kredietinstellingen 615.221

Hypotheken 365.221

Leningen van kredietinstellingen 250.000

Hypotheken

31-12-2018 31-12-2017

Hypotheken 365.221

Hypotheek Triodos Bank 365.221

Hypotheek Triodos Bank betreft een annuïtaire lening van 18 jaar, met een rente percentage van 
3,02% tot 1 juni 2023.

Leningen van kredietinstellingen

31-12-2018 31-12-2017

Leningen van kredietinstellingen 250.000

Lening SFO 250.000

SFO betreft een aflossingsvrije lening tegen een rentepercentage van 5% per jaar. Elke 5 jaar 
wordt€ 50.000 door SFO kwijtgescholden, waardoor er na 25 jaar geen lening meer is.
De lening van SFO is een achtergestelde lening ten opzichte van de Triodos bank.
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Kortlopende schulden

31-12-2018 31-12-2017

Kortlopende schulden 16.845 0

Crediteuren 13.671

Belastingen en premies sociale

verzekeringen

1.102

Schulden ter zake van

pensioenen

542

Salarisverwerking 219

Overlopende passiva 1.311 0

Belastingen en premies sociale verzekeringen

31-12-2018 31-12-2017

Belastingen en premies sociale

verzekeringen

1.102

Loonheffing 1.102

Salarisverwerking

31-12-2018 31-12-2017

Salarisverwerking 219

Reservering vakantiegeld 219
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Overlopende passiva

31-12-2018 31-12-2017

Overlopende passiva 1.311 0

Overige overlopende passiva 1.311 0
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Toelichting op de winst-en-verliesrekening

Totaal kosten

2018 2017

Totaal kosten 42.676 19.913

Personeelskosten 3.927

Overige personeelskosten 756 366

Huisvestingskosten 8.967

Exploitatie- en machinekosten 5.903 1.200

Verkoopkosten 973 7.576

Kantoorkosten 965

Algemene kosten 21.186 10.772

Personeelskosten

2018 2017

Personeelskosten 3.927

Lonen en salarissen 3.168

Sociale lasten 489

Pensioenlasten 271

Per december 2018 is er 1 werknemer in dienst op basis van een volledig dienstverband.
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2018 2017

Lonen en salarissen 3.168

Bruto-loon 2.948

Vakantiegeld 219

Sociale lasten

2018 2017

Sociale lasten 489

Sociale lasten 489

Pensioenlasten

2018 2017

Pensioenlasten 271

Pensioenpremie 271

Lonen en salarissen
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2018 2017

Overige personeelskosten 756 366

Overige kostenvergoedingen 11

Ziekengeldverzekering 215

Vrijwilligersvergoeding 323 366

Werkkosten vrije ruimte 57

Wervingskosten personeel 150

Huisvestingskosten

2018 2017

Huisvestingskosten 8.967

Onderhoud gebouwen 1.328

Schoonmaakkosten 241

Gas, water en elektra 985

Vaste lasten 384

Overige huisvestingskosten 6.029

Exploitatie- en machinekosten

2018 2017

Exploitatie- en machinekosten 5.903 1.200

Kleine aanschaffingen 5.244

Overige Exploitatiekosten 659 1.200

Overige personeelskosten
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2018 2017

Verkoopkosten 973 7.576

Reclame- en advertentiekosten 117

Representatiekosten 511 7.038

Websitekosten 345

Overige verkoopkosten 538

Kantoorkosten

2018 2017

Kantoorkosten 965

Kantoorbenodigdheden 64

Porti 52

Telefoon en internet 105

Drukwerk 95

Contributies en abonnementen 648

Algemene kosten

2018 2017

Algemene kosten 21.186 10.772

Administratiekosten 1.210

Advieskosten 2.812

Verzekeringen 543 617

Bankkosten 179 155

Overige algemene kosten 16.442 10.000

Verkoopkosten
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Financiële baten en lasten

2018 2017

Financiële baten en lasten -4.401

Rentelasten en soortgelijke

kosten

4.401

Rentelasten en soortgelijke kosten

2018 2017

Rentelasten en soortgelijke kosten 4.401

Rente hypotheek 4.401

Baten fondsen en acties

2018 2017

Baten fondsen en acties 327.152 73.759

Baten fondsen en acties 327.152 73.759
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2018 2017

Baten fondsen en acties 327.152 73.759

Baten fondsen en acties 327.152 73.759

Baten fondsen en acties


