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DEELI
ALGEMENEGEGEVENS

1. Algemene gegevens
Ogrichtin~
De stichting is opgericht op 7 maart 2013 en heeft als doel: het verwerven en beheren van geldmiddelen
ter financiering van activiteiten en projecten binnen de Stichting Gastenhof, gevestigd to Urmond, alsmede
ten behoeve van individuele clienten of groepen van clienten van voormelde stichting.
De stichting tracht dit doel to verwezenlijken door al hetgeen ter bereiking van het doel bevorderlijk kan zijn.
Onder projecten en activiteiten worden verstaan: de aanschaf van bijzondere hulpmiddelen, bijzondere
projecten op het gebied van dienstverlening of op het gebied van wonen, arbeid, onderwijs en vrije
tijdsbesteding. Het betreft dan met name de investerings- en inrichtingskosten ervan. Ook eenmalige
personele kosten van een project kunnen ten taste van de stichting komen.
De middelen die de stichting beheert worden niet beschikbaar gesteld voor het oplossen van individuele
financiele problemen. Zij stelt daartoe geen gelden beschikbaar aan personen.
De middelen worden evenmin gebruikt voor het oplossen van (structurele) financiele problemen van de
Stichting Gastenhof.
Vesti~in~
De Stichting steunfonds vrienden van Gastenhof heeft haar zetel in de gemeente Stein-Urmond.
Al~emeen
De Stichting steunfonds Vrienden van Gastenhof drijft geen onderneming in de zin van de Wet op de
Vennootschapsbelasting en is derhalve niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.
Hetzelfde geldt voor de omzetbelasting.
Bii beschikkin~ van de belastin~dienst is de Stichting Steunfonds erkent als een Algemeen Nut Beo~ende instellin~.
De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten.
Bestuursverslag 2019
Het bestuur is in 2019 vier keer bij elkaar gekomen.
In 2019 hebben een aantal activiteiten plaatsgevonden binnen Gastenhof die bekostigd zijn
door de Stichting Vrienden van Gastenhof.
- Project Voetbalclub Goal Gastenhof o.l.v. Dion Nijsten en Jan Neven.
- Project YIP
- Deelname EMV Volta Classic
- Kerstactiviteiten .

4 maal belastingaangifte BTW gedaan €0,--

DEEL II
BESTUUR EN VASTSTELLING JAARREKENING

2. Bestuur en vaststelling jaarrekening
eestuurders
Tot bestuursleden van de Stichting zijn benoemd:
De heer B.W.F. Van Broeckhoven
voorzitter
Mevrouw G.C.M.C. Rutten
secretaris
Mevrouw H. Maas
penningmeester
De heer H.M.G. Brounen
bestuurslid
Mevrouw F. Hoogendoorn
bestuurslid

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
Het jaarverslag 2019 is door het Bestuur vastgesteld in hun vergadering van 7 mei 2020
Heel, 17-06-2020
.F. Van Broeckhoven

~De heer H.M.G. Brounen
bestuurslid
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roues G.C.M.C. Rutten
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Mevrouw F. Hoogendoorn
b t rs ~'

Mevrouw Helmi Maas
penningmeester
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DEEL III
Jaarrekening

Balans per 31 december 2019
Activa
31-12-2018

31-12-2019

Vlottende Activa
Liquide Middelen

€

83.373

€

91.821

Totaal Activa

€

83.373

€

91.821

Passiva
31-12-2018

31-12-2019

Eigen vermogen
Algemene reserve

€

101.338

€

109.786

Totaal Passiva

€

101.338

€

109.786
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Staat van Baten en Lasten over 2019
2018

2019

Baten
Ontvangen donaties en giften
Projecten
Bijdragen
Overige inkomsten
Rentebaten

74
-

Totaal baten

-

74

-

Betaalde donaties en giften
Projecten
Autokosten
Clientgebonden kosten
Bijzondere kosten

3.404
4.900
43

1.192
3.461
1.236

Totaal bedrijfskosten

8.347

5.889

Rentebaten
Rentelasten

175

175

Financiele baten / lasten

175-

175-

Lasten

Bijzondere baten en lasten
Bijdrage van Stichting Steunfonds Koraal Groep
Totaal bijzondere baten en lasten

Exploitatieresultaat

-

-

8.448-

6.064-

Het tekort van het boekjaar is als volgt in de jaarrekening verwerkt:
2019
Mutatie Algemene reserve

2018
6.064-

8.448-
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Waarderingsgrondslagen
Grondslagen van de waardering van activa en passiva en van de bepaling van het resultaat.
Algemeen
De waardering van acitva en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, zijn de activa en
passiva opgenomen tegen nominate waarde.
Uitgaven ten behoeve van ontspanning van jeugdigen worden direct ten taste van de resultatenrekening
gebracht.
Materiele vaste activa
De Materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffings- en vervaardigingsprijs.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominate waarde onder aftrek van voorzieningen wegens
oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominate waarde.
Sthulden
Schulden worden gewaardeerd tegen nominate waarde, tenzij anders is bepaald.
Baten en lasten
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het
opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
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Toelichting op de Balans per 31 december 2019
Activa
31-12-2019

31-12-2018

Liquide middelen
Saldo per 31 december

€

91.821

€

97.885

Passiva
Eigen vermogen
Het exploitatieresultaat wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve
Ten gunste van de reserves hebben in het verslagjaar de volgende onttrekkingen plaatsgevonden.

Algemene reserve
31-12-2019

31-12-2018

Verloopoverzicht Algemene reserve
Stand per 1januari
Resultaat boekjaar

€
€

109.786
8.448-

€
€

115.850
6.064-

Stand per 31 december

€

101.338

€

109.786
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2019
Baten
Volgens de statuten van de Stichting Steunfonds Vrienden van Gastenhof bestaan de inkomsten
van de Stichting uit:
- subsidies en donaties
- inkomsten uit activiteiten van de stichting
- hetgeen de stichting door erfstelling of legaat of op enigerlei andere wijze verkrijgt.
De Staat van Baten en Lasten geeft een specificatie van de diverse soorten baten, die gedurende
het boekjaar door de Stichting zijn ontvangen.

Lasten
Volgens de statuten van de Stichting Steunfonds Vrienden van Gastenhof is het doel van de stichting het
verwerven en beheren van geldmiddelen ter financiering van activiteiten en projecten binnen de
Stichting Gastenhof.
De Staat van Baten en Lasten geeft een specificatie van de diverse soorten gelden, die gedurende
het boekjaar door de Stichting zijn uitgegeven.
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DEELIV
Overige gegevens

Resultaatbestemming
Volgens het besluit van het Bestuur van de Stichting is het negatieve resultaat over 2019 ad
€ 8.448- als volgt bestemd:
Ten taste van de algemene reserve

€

8.448-
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