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ALGEMEEN 

Oprichting 

Op 13 april 2011 is de Stichting Vrienden van de Kinderboerderij Goudse Hofsteden opgericht bij notariële 
akte. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Gouda. 

Doelstelling 

De doelstelling van de stichting bestaat, in overeenstemming met de oprichtingsakte, uit: 
 
1. a. het bevorderen en in stand houden van de Kinderboerderij Goudse Hofsteden te Gouda; 
 b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin  
  verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van gelden ten 

behoeve van het financieel ondersteunen van de Kinderboerderij Goudse Hofsteden te Gouda. 
3. De stichting beoogt het dienen van het algemeen belang en beoogt niet het maken van winst. 
 
Gedurende het boekjaar 2019 en 2018 heeft de stichting zich hoofdzakelijk beziggehouden met het 
verwerven van gelden. 
  
Inschrijving Kamer van Koophandel 
 
De Stichting Vrienden van de Kinderboerderij Goudse Hofsteden is ingeschreven in het register van de 
Kamer van Koophandel te Gouda onder nummer 52526100. 

ANBI-status 

De stichting met ingang vanaf 1 januari 2013 een ANBI-status verkregen. 

Samenstelling bestuur 

De samenstelling van het bestuur per 31 december 2019 is als volgt: 

Voorzitter:  L. Hazewinkel 

Penningmeester: B.E. Dijkgraaf 

Secretaris:  K.A. van Hoogstraten 

Lid:    A. van der Tuyn 

De samenstelling van het bestuur is per 2 februari 2020 ongewijzigd ten opzichte van 31 december 2019. 

Bestuursbeloning 

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Kinderboerderij Goudse Hofsteden heeft over het boekjaar 
2019 evenals over 2018 geen vergoeding ontvangen voor haar werkzaamheden. 

Activiteitenverslag 

Voor het activiteitenverslag wordt verwezen naar het separate activiteitenverslag.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019 

(na resultaatbestemming) 

   31-12-2019   31-12-2018  

  € € € € 
ACTIVA 

Vlottende activa  
    

Vorderingen      

Overige vorderingen en  
overlopende activa 

 
1   7  6 

      
Liquide middelen 2  76.246  72.820 
       
      
      

   76.253  72.826 

 

 

PASSIVA 

Besteedbaar vermogen      

Overige reserves 3  76.238    72.812 

      
Kortlopende schulden      

Schulden aan leveranciers en 
handelskredieten 

 

 -    -   
Overige schulden en  
overlopende passiva 

4 

15  14  
   15  14 
        

   76.253  72.826 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 

 

   2019   2018  

 

 € € € € 

Baten      
Donaties  5  19.116  36.298 

      
Lasten      
Directe lasten 6 15.495  17.318  
Overige lasten  -  -  
Som der lasten  

 

15.495 

 

17.318 

Bedrijfsresultaat 
 

 
3.621 

 
18.980 

Financiële baten en lasten 7  -195  -194 
      

Resultaat   3.426  18.786 

 
 
Bestemming resultaat: 
Overige reserve   3.426  18.786 

   3.426  18.786 
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

ALGEMEEN 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen 
voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Kleine 
Organisaties-zonder winststreven' (RJK C1). De jaarrekening is opgesteld in €. 

Organisatie 

Stichting Vrienden van de Kinderboerderij Goudse Hofsteden gevestigd te Gouda is ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52526100. 

Activiteiten 

De activiteiten van de stichting bestaan voornamelijk uit het bevorderen en in stand houden van de 
Kinderboerderij Goudse Hofsteden te Gouda. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken 
door het verwerven van gelden ten behoeve van het financieel ondersteunen van de Kinderboerderij 
Goudse Hofsteden te Gouda. 

Vergelijking met voorgaand jaar 

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten 
opzichte van het voorgaande jaar. 

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa 

Op iedere balansdatum wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere 
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare 
waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele 
actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe 
het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief 
hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en 
de bedrijfswaarde. 

Schattingswijzigingen 

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat 
het bestuur van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt die 
essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. 

Valuta 

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden 
omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode 
worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden 
opgenomen in de staat van baten en lasten. 

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2019 

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2019 wordt verwezen naar de staat van baten en 
lasten. 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA 

Algemeen 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt 
vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. 

Financiële vaste activa 

De overige vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek 
van noodzakelijk geachte voorzieningen. 
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Vorderingen 

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij 
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. 
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze 
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. 

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 en kasmiddelen. 

Besteedbaar vermogen 

Vrij besteedbaar vermogen 

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde 
organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel 
waarvoor de stichting is opgericht. 

Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij 
eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs. 

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING 

Algemeen 

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. 

Baten 

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na 
aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde 
van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten. 

Lasten 

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 
 

Financiële baten en lasten 

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten 
en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden. 
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TOELICHTING OP DE BALANS 

ACTIVA 

 
Vlottende activa 

 

 31-12-2019 31-12-2018 

 € € 
1  Overige vorderingen en overlopende activa 
 

Nog te ontvangen rente 7 6 

 7 6 

 
 
2  Liquide middelen 
 
Rabobank, Rekening-courant 1.246 2.320 
Rabobank, BedrijfsSpaarRekening 75.000 70.500 

 76.246 72.820 
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PASSIVA 

Besteedbaar vermogen 

 

 2019 2018 

 € € 
3  Overige reserves 
 

Stand per 1 januari 72.812 54.026 
Uit resultaatverdeling 3.426 18.786 

Stand per 31 december 76.238 72.812 

   
 
Kortlopende schulden   

 31-12-2019 31-12-2018 

 € € 
4  Overige schulden en overlopende passiva 
 

Nog te betalen bankkosten 15 14 

 15 14 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
 

 2019 2018 

 € € 
5  Donaties 
 

Particuliere vrienden 
           

13.266 15.821 
Zakelijke vrienden 5.850 2.350 
Overige (eenmalige) donaties - 18.127 

 19.116 36.298 

 
6  Directe lasten 
 

Bijdrages en donaties  12.032 16.994 
Wervingskosten 907 244 
Educatiebord 2.493 - 
Donateursbord 63 80 

 15.495 17.318 

 
De bijdrages en donaties betreffen bedragen welke zijn uitgegeven ter financiële ondersteuning van de 
Kinderboerderij Goudse Hofsteden te Gouda. 
 
 
7  Financiële baten en lasten 
 

Bankkosten -202 -200 
Rentebaten 7 6 

 -195 -194 

 



  

 

  

  OVERIGE GEGEVENS 
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Voorstel resultaatverwerking 2019 

Het bestuur stelt de resultaatbestemming vast overeenkomstig de resultaatverdeling zoals opgenomen in 
de staat van baten en lasten. 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 

Er hebben zich geen materiële gebeurtenissen na balansdatum plaats gevonden, die hier vermeld zouden 
moeten worden. 
 
Vaststelling en goedkeuring 

De jaarrekening is door het bestuur vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van 13 februari 2020. 

 

 

Gouda, 13 februari 2020 

 

w.g. 

 

L. Hazewinkel 
Voorzitter 

 

w.g. 

 

B.E. Dijkgraaf  
Penningmeester 

 

w.g. 

 

K.A. van Hoogstraten 
Secretaris 


