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BESTUURSVERSLAG OVER 2017/2018

Het bestuur heeft zich na de start van het boekjaar gericht op het zoeken naar extra inkomsten. Zo is meegedaan

aan de Grote clubactie, is een contract voor sponsering gerelateerd aan koffie consumptie op de OBB gesloten en is

een substantiële bijdrage van de Rabobank ontvangen. 

Gedurende het jaar ontving de stichting inkomsten via Sponsorklicks indien er via de website van de stichting werd

betaald. Deze opbrengsten laten een stijgende lijn zien ten opzichte van eerdere jaren. Donaties leverden in totaal

iets meer dan EUR 80.000 op, vergelijkbaar met het vorige jaar.  

De VOHG heeft dit boekjaar iets hogere uitgaven gedaan voor het voltijds onderwijs aan hoogbegaafde kinderen op

de OBB te Blaricum. 

Dit jaar resulteert een positief saldo van EUR 1.807 voornamelijk door de opbrengst uit de Grote Clubactie en de

donatie van de Rabobank. Dit bedrag is aan het eigen vermogen toegevoegd.

Karin Vermaat is Edgar stam opgevolgd als bestuurder. Tevens is Kaija de Koning toegetreden als vertegenwoordiger

van Talent Primair (als opvolgster van Maurice Boonstra). Na deze wijzigingen bestond het bestuur uit Sarah Kolk 

(voorzitter), Maarten Steyerberg (penningmeester), Paul Kessels (Secretaris), Karin Vermaat en Kaija de Koning (Talent

Primair). 

De Jaarrekening is opgesteld met hulp van mth accountants & adviseurs B.V. De coördinator voor het HB onderwijs

op de OBB Blaricum heeft de jaarrekening en de onderliggende transacties bekeken en heeft daar geen opmerkingen

op gemaakt. De jaarrekening is door het bestuur van de VOHG goedgekeurd op 8 november 2018.
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1                BALANS PER 31 JULI 2018

na resultaatbestemming

31 juli 2018

€ €

31 juli 2017

€ €

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa  (1)

Overlopende activa 672 1.050

Liquide middelen  (2) 26.724 24.828

 27.396 25.878

PASSIVA

Reserves en fondsen  (3)

Overige reserves 25.723 23.916

Kortlopende schulden  (4)

Overlopende passiva 1.673 1.962

 27.396 25.878
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017/2018

Realisatie

2017/2018

€

Realisatie

2016/2017

€

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving  (5) 80.971 80.371

Rentebaten en baten uit beleggingen  (6) 1 31

Som der baten 80.972 80.402

Lasten

Besteed aan de doelstellingen  (7) 79.165 77.526

Saldo van baten en lasten 1.807 2.876

Resultaatbestemming

Overige reserves 1.807 2.876
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3                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Jaarrekeningregime

Deze jaarrekening is opgesteld overeenkomstig RJ 650 Fondsenwervende organisaties.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor

zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin

ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de kostprijs afwijkt van de nominale waarde. In

dat geval wordt de vordering gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen tussen de kostprijs en de

nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of transactiekosten. Indien nodig wordt rekening

gehouden met bijzondere waardeverminderingen, waaronder voorzieningen voor oninbaarheid. 

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde of, als beperkingen in de vrije beschikbaarheid

daartoe aanleiding geven, op een lagere waarde.

Kortlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, tenzij de waarde bij het ontstaan van de schuld afwijkt

van de nominale waarde. In dat geval wordt de schuld gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Afwijkingen

tussen de kostprijs en de nominale waarde kunnen onder meer ontstaan door (dis)agio of transactiekosten.
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil van de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met

inachtneming van de hiervoor genoemde waarderingsgrondslagen. Lasten die hun oorsprong vinden in het

verslagjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Baten uit eigen fondsenwerving

Baten uit contributies, donaties en giften en collecten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn ontvangen.

Overige opbrengsten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Baten uit nalatenschappen worden verantwoord voor zover de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar waarin ze worden ontvangen

verantwoord als baten uit nalatenschappen, voor zover deze niet reeds in een voorgaand boekjaar zijn verantwoord.

Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld. Zij worden pas in de staat van baten

en lasten verantwoord bij het einde van het vruchtgebruik of bij eerdere verkoop van de blote eigendom.

Rentebaten en baten uit beleggingen

Rentebaten en beleggingsopbrengsten worden bruto verantwoord onder de post ‘rentebaten en baten uit

beleggingen’. De kosten van beleggingen, zoals bankkosten en kosten van beheer door derden en de eigen

organisatie worden afzonderlijk in de staat van baten en lasten verantwoord onder 'kosten beleggingen'.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor

zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden

vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de

voorwaarden zal worden voldaan.
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4                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 JULI 2018

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen en overlopende activa

31-7-2018 

€

31-7-2017

€

Overlopende activa

Nog te ontvangen bedragen 672 1.050

2. Liquide middelen

Rabobank # 15.22.56.334 527 371

Rabobank # 31.78.739.637 26.197 24.457

26.724 24.828
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PASSIVA

3. Reserves en fondsen

2017/2018

€

2016/2017

€Overige reserves

Stand per 1 augustus 23.916 21.040

Resultaatbestemming boekjaar 1.807 2.876

Stand per 31 juli 25.723 23.916

4. Kortlopende schulden

31-7-2018 

€

31-7-2017

€

Overlopende passiva

Nog te betalen bedragen 1.673 1.962
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5                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017/2018

Realisatie

2017/2018

€

Realisatie

2016/2017

€

5. Baten uit eigen fondsenwerving

Jaarlijkse schenkingen 80.670 80.209

Sponsorklicks 301 162

80.971 80.371

6. Rentebaten en baten uit beleggingen

Rentebaten 1 31

7. Besteed aan de doelstellingen

Uitbetalingen school 78.172 77.369

Eigen kosten 993 157

79.165 77.526

     

Stichting Vrienden Onderwijs aan Hoogbegaafden Gooi (VOHG)

- 10 - 


