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Het  bestuur van
St icht ing Present  Nederland
Burgem eester de Beaufortweg 16
3833 AG   Leusden

Wezep, 30 april 2020

Geacht  bestuur,

Hierbij  brengen wij  rapport  uit  om trent  de jaarrekening 2019 van St icht ing Present  Nederland

te Leusden.

1    BEOORDELI NGSVERKLARI NG
Wij  hebben de in dit  rapport  opgenom en jaarrekening 2019 van St icht ing Present  Nederland te

Zwolle beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat  uit  de balans per 31 decem ber 2019 en de staat

van baten en lasten over 2019 m et  de toelicht ing, waarin zijn opgenom en een overzicht  van de

gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelicht ingen.

Verantw oordelijkheid van het  bestuur
Het  bestuur van de st icht ing is verantwoordelij k voor het  opm aken van de jaarrekening die het

verm ogen en het  resultaat  get rouw dient  weer te geven,  in overeenstem m ing m et  Richt ijn 650

"Fondsenwervende instellingen" van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Het  bestuur is tevens

verantwoordeli j k voor een zodanige interne beheersing als het  noodzakelij k acht  om  het

opm aken van de jaarrekening m ogelij k te m aken zonder afwij kingen van m aterieel belang als

gevolg van fraude of fouten.

Onze verantw oordelijkheid
Onze verantwoordelij kheid is het  geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van

onze beoordeling. Wij  hebben onze beoordeling verr icht  in overeenstem m ing m et  Nederlands

recht , waaronder Standaard 2400, 'Opdrachten tot  het  beoordelen van financiële overzichten'.

Dit  vereist  dat  wij  voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat  wij  onze

beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat  wij  in staat  zijn te concluderen dat  ons niet  is

gebleken dat  de jaarrekening afwij kingen van m aterieel belang bevat .

Een beoordeling in overeenstem m ing m et  de Standaard 2400 result eert  in een beperkte m ate

van zekerheid. De in dit  kader uit gevoerde werkzaam heden bestonden in hoofdzaak uit  het

inwinnen van inlicht ingen bij  het  m anagem ent  en overige funct ionarissen van de huishouding,

het  uitvoeren van cij feranalyses m et  bet rekking tot  de financiële gegevens, alsm ede het

evalueren van de verkregen inform at ie.

De werkzaam heden uitgevoerd in het  kader van een beoordelingsopdracht  zijn aanzienlij k

beperkter dan die uit gevoerd in het  kader van een cont roleopdracht  verr icht  in

overeenstem m ing m et  de Nederlandse cont rolestandaarden. Derhalve brengen wij  geen

cont roleoordeel tot  uitdrukking.



 

 

 

Conclusie
Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij  zouden m oeten

concluderen dat  de jaarrekening geen get rouw beeld geeft  van de groot te en de sam enstell ing

van het  verm ogen van St icht ing Present  Nederland per 31 decem ber 2019 en van het  resultaat

over 2019.

2    ALGEMEEN

2 .1  Opricht ing
St icht ing Present  Nederland is opgericht  d.d. 16 decem ber 2005 en is statutair  gevest igd te

Zwolle.

2 .2  Doelstelling
St icht ing Present  Nederland is opgericht  om  een brug te slaan tussen m ensen die willen geven

en m ensen die daarm ee geholpen kunnen worden.

De st icht ing t racht  haar doel onder m eer te verwezenlij ken door het  ondersteunen en

coördineren van de act iviteit en van de (potent iële)  plaatseli j ke st icht ing, die door het  bestuur

onder de door het  bestuur gestelde voorwaarden als deelnem er is toegelaten. Door vanuit  een

christelij ke sociale basis een m aatschappelij ke beweging op gang te brengen en gaande te

houden, waarbij  m ensen het  norm aal vinden om  voor elkaar te zorgen.

2 .3  Bestuur en direct ie
Het  bestuur en de direct ie bestaan per 31 decem ber 2019 uit :

-    de heer H.J. Dannenberg, voorzit t er

-    de heer H.A. Dij kst ra, penningm eester/ secretar is

-    m evrouw H.E.L. Loeffen

-    de heer W.H. Schonewille

-    m evrouw C.M. Boogaard-van Om m eren

-    m evrouw H. Tjalm a-den Oudsten

-    de heer R.F.J. van Willigen

-    de heer P.J.J. Cnossen, directeur



 

 

 

2 .4  I nstelling van algem een nut
St icht ing Present  Nederland valt  onder de Algem een Nut  Beoogende Instellingen zoals bedoeld

in het  vierde lid van art ikel 24 van de successiewet . De Inspecteur van de Belast ingdienst  heeft

derhalve een ANBI  verklar ing afgegeven. Dit  betekent  dat  giften van part iculieren aft rekbaar

zijn voor de inkom stenbelast ing. Per 1 januari 2014 zijn de ANBI -voorwaarden aangescherpt

ten aanzien van het  publiceren van diverse gegevens op een internetsit e.

2 .5  VPB
Gegeven haar act ivit eiten wordt  St icht ing Present  Nederland in beginsel niet  als ondernem er

aangem erkt  voor de vennootschapsbelast ing.

2 .6  Beleggingsbeleid
Het  st rategische beleggingsbeleid van St icht ing Present  Nederland is gericht  op het  verm ijden

van r isico. De overtoll ige liquide m iddelen worden aangehouden op laagrentende bank-  en

spaarrekeningen. St icht ing Present  Nederland doet  geen risicovolle beleggingen in aandelen en

obligat ies.

Wij  vert rouwen erop hierm ee aan uw opdracht  te hebben voldaan en zijn graag bereid nadere

toelicht ingen te geven.

Hoogachtend,

KRC Van Elderen accountants |  belast ingadviseurs B.V.

Drs. J. Sm it

Accountant  -  Adm inist rat ieconsulent



 

 

 

JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR



Beste lezer,

Het jaar 2019 ligt inmiddels achter ons. We kijken terug op wederom een enerverend jaar. Naast ons
reguliere werk kreeg het werven en begeleiden van jongeren die hun maatschappelijke diensttijd bij
Present deden en doen veel aandacht. Graag blik ik namens het bestuur kort met u terug op dit jaar, als
inhoudelijke toelichting op de bijgesloten financiële jaarrapportage over 2019.

Ondersteuning van lokale stichtingen
Present Nederland ondersteunt het netwerk van 74 lokale stichtingen Present. We helpen hen aan de
hand van tien diensten. Van coaching en training tot hulp bij fondsenwerving. We ondersteunen hen
zodat zij zich kunnen focussen op hun kerntaak: het faciliteren van waardevolle ontmoetingen. En dat
waren er in 2019 veel: 48.500 vrijwilligers zetten zich via Present in.
In 2019 is er een nieuwe stichting in het netwerk bijgekomen: Present Vlaardingen werd opgericht met
hulp van betrokkenen bij nabijgelegen stichting Present Maassluis. Daarnaast is er op diverse plekken
in het land – van het hoge noorden tot het westen en de oostelijke hoek- interesse in Present. Naast
bestaande stichtingen bieden we ook begeleiding aan deze nieuwe plekken. Samen maken we de
balans op of er voldoende draagvlak is om een werkgroep te vormen als voorbereiding op het opstarten
van een zelfstandige stichting. Op dit moment bieden we op meer dan 10 plekken begeleiding in deze
oriëntatiefase. In 2020 of daarna zullen we daar op diverse plekken de vruchten van mogen plukken.

Activiteiten en resultaten op meerjarige doelstellingen
In 2018 zijn we gestart met de uitvoering van activiteiten voortkomend uit het strategische
meerjarenplan voor Present Nederland voor de periode 2018-2021. Graag geven we een overzicht van
activiteiten en resultaten in 2019 op de vier pijlers van dit meerjarenplan. Ook geven we een aantal
aanvullende activiteiten en resultaten weer die de moeite waard zijn van het delen.

Zelfbewust Present
Onze doelstelling is om stichtingen te helpen om helder en inspirerend hun werkwijze en impact te
kunnen uitleggen en op basis daarvan partners inhoudelijk en financieel aan zich te binden. In 2019 zijn
we, als aanvulling op het eerdere IPW-onderzoek, gestart met een aantal lokale impactstudies. We
willen meer dan alleen laten zien wat de impact op de hulpontvanger en de samenleving is. Eind 2019
is gestart met het opstellen van een onderzoek voor het structureel meten van de impact op de
vrijwilligers. In 2020 gaan we daar meer verder.

De klant centraal
Uit de Presentscan blijkt dat 100 % van de stichtingen het belang inziet van versterking van de
vrijwilligerservaring. Om stichting te helpen dit ook op de goede manier invulling te geven, is in de
zomer van 2019 een pilotproject gestart. Negen lokale stichtingen volgen op regelmatige wijze training
en intervisiemomenten waarbij ze input krijgen om de vrijwilligerservaring lokaal beter invulling te
geven. De uitkomsten van deze ‘customer journey klas’ (leerpunten, successen, bloopers en
ontwikkelde instrumenten en werkwijzen) worden in 2020 en 2021 in het netwerk van alle stichtingen
Present gedeeld. Alle stichtingen worden daarbij ook begeleid, zodat we eind 2021 ook daadwerkelijk
als gehele netwerk stappen gezet hebben in een goede en effectieve klantreis van vrijwilligers die zich
bij Present melden. De deelnemers van de pilotfase treden hierbij op als ambassadeurs van een
optimale klantreis.

Een brede beweging
Landelijk en lokaal meer bekendheid krijgen is en blijft onze uitdaging. We trainen lokale stichtingen op
het gebied van genereren van bekendheid. Daarnaast is vanuit Present Nederland een aantal
activiteiten ondernomen die hieraan bijdragen. Zo zijn we in 2019 op een aantal festivals en
evenementen aanwezig geweest om over Present en Jong Present te vertellen. Daarnaast hebben we
de website www.bestevacatureever.nl gelanceerd om jongeren te enthousiasmeren voor een
maatschappelijke diensttijd bij Present. Jongeren konden bij 38 lokale stichtingen terecht voor een
traineeship. Meer dan 150 jongeren maakten dankbaar gebruik van dit aanbod en werden enthousiast
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over Present. Zij kregen daarbij ook de opdracht andere jongeren enthousiast te maken. En dat is
gelukt: Ruim 3100 jongeren zetten zich via Present in door gemotiveerde trainees.
Tot slot hebben we specifiek ingezet op het faciliteren van bedrijven om groepen collega’s de
mogelijkheid te bieden zich via Present in te zetten voor hun kwetsbare naasten. Er is een aantal
nieuwe landelijke partnerschappen afgesloten. Op basis van deze landelijke afspraken zijn in 2019
meer dan 1000 medewerkers op diverse plekken via Present aan de slag gegaan. Daarnaast zijn er
nog vele lokale spelers die zich met collega’s inzetten. Inmiddels bouwen 30 stichtingen Present aan
partnerschappen met bedrijven. Present helpt hen het maatschappelijk betrokken ondernemen invulling
te geven.

Een praktijk- en leergemeenschap
Het netwerk van Presentstichtingen groeit, zo ook de betrokkenen. Het aantal deelnemers van
trainingen, themadagen, intervisiemomenten en regionale overleggen neemt toe. Het is mooi om te zien
dat collega’s elkaar weten te vinden en elkaar kunnen helpen. Present Nederland heeft een belangrijke
rol dit te faciliteren, zodat elkaar ontmoeten en van elkaar leren op een ontspannen manier kan
plaatsvinden. Dit geldt voor betaalde krachten, maar ook voor vaste vrijwilligers en de groep
bestuursleden. Een warm welkom voor nieuwe collega’s (vrijwilliger, bestuurder mdt’er of betaalde
kracht, jong of oud) vraagt daarbij speciaal aandacht.

Veel nieuwe projecten en programma’s
De proeftuin Jong Present is in 2018 gestart en loopt door tot begin 2020. Het is een groot programma
waar 37 lokale stichtingen een rol in spelen. Daarnaast waren er nog andere projecten. Ik denk aan
Samen Ouder Worden: het programma waar NOV penvoerder van is en waar we als een van de
landelijke vrijwilligersorganisaties graag aan meewerken. Het doel is de waarde van ouderen door
middel van vrijwillige inzet de komende jaren te stimuleren. Maar ook denk ik aan Niemand aan de
kant, waarbij we samen met lokale stichtingen inzetten op een sterkere binding met vrijwilligers, een
groei in aandacht voor gelijkwaardigheid en wederkerigheid in de ontmoetingen die we tot stand
brengen en het meten van de impact van onze inzet. En tot slot noem ik De Vrijwilliger Centraal waarbij
we de training en toerusting van de vaste vrijwilligers binnen Present kunnen verbeteren. Deze groep
van zo’n 1000 groepenbegeleiders, bestuursleden en administratieve krachten zijn van grote waarde
om Present te kunnen zijn. We investeren graag in een warm welkom voor hen en goede toerusting.

Financiële positie Present Nederland
Present Nederland genereert inkomsten uit verschillende bronnen. De jaarlijkse bijdragen van lokale
stichtingen vormt hierin de stabiele factor. Dit dekt echter maar een deel van de kosten die Present
Nederland maakt. De inkomsten vanuit fondsen, overheden, bedrijven en particulieren zijn hard nodig
om de kosten te kunnen dekken. Het structureren van de inkomsten blijft een uitdaging en vraagt
permanente aandacht.

Invloed van de Coronacrisis
Het Coronavirus heeft sinds maart 2020 heel Nederland in haar greep en daarmee ook invloed op
Stichting Present Nederland. Present kan juist nu haar relevantie laten zien, maar het betekent wel wat
verschuivingen in werkzaamheden en wellicht ook in inkomsten. Naar verwachting zal de Coronacrisis
invloed hebben op het boekjaar 2020 in de vorm van een omzetdaling. Met een redelijke financiële
buffer en het gebruik maken van relevante (overheids)maatregelen verwacht het bestuur dat Present
haar activiteiten kan blijven voortzetten. Wel blijft dit een spannende tijd met allerlei onzekerheden.

Tot slot
Terugkijkend was 2019 een jaar van uitdaging rond het begeleiden van veel nieuwe vrijwilligers en het
werven van voldoende financiële middelen. Daar gaan we in 2020 mee door, onder leiding van een
krachtig team bij Present Nederland en met hulp van een sterk netwerk van lokale stichtingen.

Erik Dannenberg
Voorzitter Stichting Present Nederland
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St icht ing Present  Nederland

Leusden

A   BALANS PER 3 1  DECEMBER 2 0 1 9

Act iva 31-12-2019 31-12-2018

€ € € €

Materiële vaste act iva 1.881 4.351

Voorraden 6.385 5.375

Vorderingen
Bijdragen lokale st icht ingen 7.154 11.660

Overige vorderingen en

overlopende act iva 34.360 15.208

41.514 26.868

Liquide m iddelen 364.182 444.666

Totaal 413.962 481.260

Passiva 31-12-2019 31-12-2018

€ € € €

Reserves en fondsen
Reserves

Cont inuïteit sreserve 176.000 174.000

Bestem m ingsreserve 10.000 0

Overige reserves 812 713

186.812 174.713

Kort lopende schulden 227.150 306.547

Totaal 413.962 481.260
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St icht ing Present  Nederland

Leusden

B   STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2 0 1 9

Werkelij k

2019

Begroot

2019

Werkelij k

2018

€ € €

Baten
Baten van part iculieren 227.310 230.000 209.710

Baten van bedrij ven 45.711 20.000 59.681

209.084 215.000 194.227

505.211 740.209 670.160

987.316 1.205.209 1.133.778

11.433 6.000 13.402

Overige baten 0 0 356

Som  der baten 998.749 1.211.209 1.147.536

Lasten
Besteed aan doelstell ingen
Ondersteuning bestaande st icht ingen 827.807 983.082 1.033.707

Present  Groei 3.626 4.333 5.629

Werving

Wervingslasten 69.669 58.329 36.955

Beheer en adm inist rat ie

Lasten beheer en adm inist rat ie 85.548 102.257 100.408

Som  der lasten 986.650 1.148.001 1.176.699

Saldo van baten en lasten 12.099 63.208 -29.163

Bestem m ing van saldo
Cont inuïteit sreserve 2.000 25.000 -17.000

Bestem m ingsreserve 10.000 0 0

Overige reserves 99 38.208 -12.163

12.099 63.208 -29.163

Baten van verbonden organisat ies zonder

winstst reven

Baten van andere organisat ies zonder

winstst reven

Baten als tegenprestat ie voor de levering van

producten en/ of diensten

Totaal van gew orven baten
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St icht ing Present  Nederland

Leusden

C   GRONDSLAGEN VOOR FI NANCI ËLE VERSLAGLEGGI NG

I nform at ie over de rechtspersoon

Vest igingsadres en inschrijving handelsregister
St icht ing Present  Nederland is feitelij k gevest igd op Burgem eester de Beaufortweg

16, 3833 AG te Leusden, is statutair  gevest igd in Zwolle en is ingeschreven bij  het

handelsregister onder num m er 05080144.

Belangrijkste act iviteiten van de st icht ing
St icht ing Present  Nederland is opgericht  om  een brug te slaan tussen m ensen die

willen geven en m ensen die daarm ee geholpen kunnen worden.

Grondslagen voor w aardering

Algem een

Grondslagen voor de balansw aardering

Algem een

Materiële vaste act iva

%

I nventaris 20,0

Voorraden

Vorderingen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstem m ing m et  Richt ijn 650 "Fondsenwervende

instellingen" van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Vorderingen worden bij  eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de

tegenprestat ie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de

geam ort iseerde kostpr ij s. I ndien geen sprake is van (dis)agio en t ransact iekosten is de

geam ort iseerde kostpr ij s gelij k aan de nom inale waarde van de vorderingen. Als de ontvangst

van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekom en betalingsterm ijn

wordt  de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte

ontvangsten en worden er op basis van de effect ieve rente rente- inkom sten ten gunste van de

staat  van baten en lasten gebracht . Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in m indering

gebracht  op de boekwaarde van de vordering.

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkr ijgingsprij s of lagere opbrengstwaarde.

Alle posten in de balans worden, tenzij  anders verm eld, gewaardeerd tegen de

verkr ij gingsprij s. De act iva worden aangehouden voor de bedrij fsvoering tenzij  anders in de

toelicht ing is aangegeven.

De m ateriële vaste act iva worden gewaardeerd op verkrijgingsprij s, verm inderd m et  de

cum ulat ieve afschrij v ingen en indien van toepassing m et  bij zondere waardeverm inderingen.

De afschrij v ingen worden gebaseerd op de geschat te econom ische levensduur en worden

berekend op basis van een vast  percentage van de verkrijgingsprij s, rekening houdend m et

een eventuele restwaarde. Er wordt  afgeschreven vanaf het  m om ent  van ingebruiknem ing.
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St icht ing Present  Nederland

Leusden

Liquide m iddelen

Reserves

Fondsen

Kort lopende schulden
Kort lopende schulden worden bij  de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde.

Kort lopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geam ort iseerde

kostprij s, zijnde het  ontvangen bedrag rekening houdend m et  agio of disagio en onder aft rek

van t ransact iekosten. Dit  is m eestal de nom inale waarde.

Liquide m iddelen bestaan uit  banktegoeden. Liquide m iddelen worden gewaardeerd tegen

nom inale waarde.

Wanneer door derden aan een deel van de m iddelen een specifieke besteding is gegeven wordt

dit  deel aangem erkt  als bestem m ingsfonds.

Het  verm ogen wordt  gehouden voor de doelstelling waartoe ze in het  leven is geroepen.

Reserves zijn m iddelen waarvan de aanwending door het  bestuur bepaald is. De

cont inuïteit sreserve wordt  gevorm d voor de dekking van r isico’s op korte term ijn en om  zeker

te stellen dat  ook in de toekom st  aan de verplicht ingen kan worden voldaan.
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St icht ing Present  Nederland

Leusden

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algem een

Pensioenen

Afschrijvingen

Uitvoeringslasten

Het  resultaat  wordt  bepaald als het  verschil tussen de baten en de lasten van het  verslagj aar

m et  inachtnem ing van de hiervoor verm elde waarderingsgrondslagen.

Baten worden verantwoord in het  jaar waarvoor zij  bestem d zijn. Lasten welke hun oorsprong

vinden in het  boekjaar worden in aanm erking genom en zodra deze voorzienbaar zijn.

St icht ing Present  Nederland heeft  alle pensioenregelingen verwerkt  volgens de

verplicht ingenbenadering. De over het  verslagjaar verschuldigde prem ie wordt  als last

verantwoord. De pensioenregeling is onder gebracht  bij  het  Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

De uit voeringslasten zijn de lasten van personeel, huisvest ing, kantoorkosten en algem ene

lasten. Deze uitvoeringslasten worden toegerekend aan fondsenwerving, beheer en

adm inist rat ie en de doelstellingen op basis van de werkelij k bestede uren.

Materiële vaste act iva worden vanaf het  m om ent  dat  het  act ief beschikbaar is voor het

beoogde gebruik afgeschreven over de geschat te econom ische levensduur/ verwachte

toekom st ige gebruiksduur van het  act ief.
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St icht ing Present  Nederland

Leusden

D   TOELI CHTI NG OP DE BALANS PER 3 1  DECEMBER 2 0 1 9

Act iva

Materiële vaste act iva 31-12-2019 31-12-2018

€ €

Boekwaarde per 1 januari 4.351 5.947

Bij :  invester ingen 0 749

4.351 6.696

Af:  afschrij v ingen 2.470 2.345

Boekwaarde per 31 decem ber 1.881 4.351

Aanschaffingswaarde 12.350 12.350

Cum ulat ieve afschrij v ingen 10.469 7.999

Boekwaarde per 31 decem ber 1.881 4.351

Een nadere specificat ie van de m ateriële vaste act iva is gegeven op bij lage 1.

Voorraden 31-12-2019 31-12-2018

€ €

Voorraad drukwerk 6.385 5.375

Vorderingen

Bijdragen lokale st icht ingen 31-12-2019 31-12-2018

€ €

Openstaande vorderingen 12.374 17.517

Voorziening oninbaarheid -5.220 -5.857

7.154 11.660

Bet reft  328 boeken 'Ons gezin is Present ',  138 boeken 'I PW-rapporten' en 220 boeken 'Onze

school is Present ' beschikbaar voor verkoop aan lokale st icht ingen.

De voorraad wordt  aangehouden uit  hoofde van de doelstell ing van de st icht ing.
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St icht ing Present  Nederland

Leusden

Overige vorderingen en overlopende act iva 31-12-2019 31-12-2018

€ €

Vooruitbetaalde bedragen 1.832 5.643

Nog te ontvangen bedragen 0 647

Nog te ontvangen subsidies van fondsen 28.735 5.125

Waarborg 3.793 3.793

34.360 15.208

Liquide m iddelen

Rabobank 37.639 192.390

Rabobank spaarrekening 305.000 224.220

I NG Bank 21.543 28.056

364.182 444.666

De act iva Vorderingen en Liquide m iddelen worden aangehouden uit  hoofde van de doelstell ing

van de st icht ing.
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St icht ing Present  Nederland

Leusden

Passiva

Reserves en fondsen

Reserves

Cont inuïteit sreserve 31-12-2019 31-12-2018

€ €

Stand per 1 januari 174.000 191.000

Bij : dotat ie vanuit  overige reserves 2.000 0

Af:  ont t rekking ten gunste van overige reserve 0 -17.000

176.000 174.000

Bestem m ingsreserve

Stand per 1 januari 0 0

Bij : dotat ie vanuit  overige reserves 10.000 0

Stand per 31 decem ber 10.000 0

Overige reserves

Stand per 1 januari 713 12.876

Bij : resultaat  boekjaar 12.099 -29.163

12.812 -16.287

m utat ie cont inuïteit sreserve 2.000 -17.000

m utat ie bestem m ingsreserve 10.000 0

12.000 -17.000

Stand per 31 decem ber 812 713

De cont inuïteit sreserve is gevorm d voor de dekking van r isico's en om  zeker te stellen dat  de

st icht ing ook in de toekom st  aan haar verplicht ingen kan voldoen. Om  deze r isico's te kunnen

dragen is het  beleid van het  bestuur om  de cont inuïteit sreserve vast  te stellen op een bedrag

van m inim aal zes m aal de werkelij ke m aandelij kse uit voeringslasten, inclusief doorberekende

uren projecten en I CT/ CRM system en. Voor 2019 kom t  dit  uit  op € 296.000.

De post  reserves en fondsen wordt  aangewend in overeenstem m ing m et  de doelstell ing

waartoe ze in het  leven is geroepen. Het  bestuur geeft  door benoem ing van de reserves aan

op welke wij ze zij  de haar ter beschikking staande m iddelen wil aanwenden.

De bestem m ingsreserve wordt  aangewend voor de t ij deli j ke aanstell ing van een I CT-

project leider in 2020. Door de ICT-project leider worden enkele noodzakelij ke ICT-zaken

opgepakt  die van belang zijn voor de bedrij fsvoering van de st icht ing.
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St icht ing Present  Nederland

Leusden

Kort lopende schulden 31-12-2019 31-12-2018

€ €

Crediteuren 14.758 10.059

Loonbelast ing 28.786 35.837

Pensioenfonds 0 4.793

Nog te betalen bedragen 11.812 4.386

Vooruitontvangen van fondsen 164.449 251.472

Vooruitontvangen bedragen 7.345 0

227.150 306.547

Niet  in de balans opgenom en verplicht ingen

Meerjarige financiële verplicht ingen

Huurcont ract

Gebeurtenissen na balansdatum
I n het  voorjaar van 2020 heeft  de COVID-19 cr isis (ook wel ‘Coronacrisis’ of ‘uit braak

Coronavirus’)  ook in Nederland toegeslagen. Concreet  betekent  dit  dat  het  m aatschappelij ke

leven in hoge m ate tot  st ilstand is gekom en ( ‘intelligente lock down’) . De situat ie en

ontwikkelingen rond de COVI D-19 crisis veranderen daarbij  per dag. De lange term ijn im pact

op de m aatschappij  en econom ie zijn hoogst  onzeker.

Dit  heeft  ook gevolgen voor St icht ing Present  Nederland, en zeker ook de lokale Present -

st icht ingen. De st icht ing heeft  een inventarisat ie gem aakt  van de r isico’s op de diverse

opbrengstcategorieën, en deze vervolgens vertaald naar de liquiditeit sprognose gem aakt  tot

en m et  m ei 2021. Op basis van deze liquiditeit sprognose, waarin ook opgenom en de effecten

van de cont inuïteit sreserve, kostenbesparingen, ext ra inspanningen op het  gebied van

fondsenwerving, het  gebruik kunnen m aken van steunm aat regelen van de nat ionale overheid,

is het  bestuur is van m ening dat  op basis van de genoem de steunm aat regelen de cont inuïteit

van de st icht ing voldoende is gewaarborgd en geen m ateriële onzekerheden m et  bet rekking

tot  de cont inuïteit  resteren.

De st icht ing is een m eerjar ige financiële verplicht ing aangegaan terzake van vaste huur van

de kantoorruim te gelegen aan de Burgem eester De Beaufortweg 16 te Leusden. Het  cont ract

is in 2018 verlengd voor een periode van 3 jaar en eindigt  op 31 m ei 2021. De huur bedraagt

€ 15.561 per jaar.
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St icht ing Present  Nederland

Leusden

E   TOELI CHTI NG OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2 0 1 9

Baten
Werkelij k

2019

Begroot

2019

Werkelij k

2018

€ € €

Baten van part iculieren
Giften en donat ies 27.310 30.000 9.710

Schenkingen 200.000 200.000 200.000

227.310 230.000 209.710

Baten van bedrijven
Bijdrage bedrij ven 45.711 20.000 59.681

45.711 20.000 59.681

Opbrengst  bijdragen plaatseli j ke st icht ingen 209.084 215.000 194.227

209.084 215.000 194.227

Bijdrage NOV -  Vrijwillig Dichtbij -5.125 0 66.665

Bijdragen project  Jong Present 277.942 346.009 360.333

Subsidie Verduurzam en 2.0 89.614 66.100 57.977

Subsidie SZW -  Leefbaar Thuis 0 0 43.685

Subsidie St icht ing Pharus 0 52.000 52.000

Subsidie St icht ing Janivo 0 0 4.500

Fonds Kinderhulp -  Van Huis naar Thuis 0 0 25.000

Subsidie Adessium 0 0 60.000

Kansfonds -  De Vrij williger Cent raal 30.334 26.100 0

NOV -  Sam en Ouder Worden 56.475 0 0

VSB Fonds -  Niem and aan de kant 20.846 0 0

Bijdrage St icht ing Fonds Rot terdam 10.125 0 0

Bijdrage St icht ing Dioraphte Fonds 25.000 0 0

Baten fondsenwerving algem een  1) 0 250.000 0

505.211 740.209 670.160

Bijdrage presentdagen 10.243 5.000 9.660

Verkoop drukwerk 1.190 1.000 3.742

11.433 6.000 13.402

1)  I n de begrot ing voor 2019 was een algem ene fondswerfdoelstell ing opgenom en. De

realisat ie is onder specifieke projecten en subsidies verwerkt , waarm ee zichtbaar wordt

waarvoor de inkom sten geworven zij n.

Baten van verbonden organisat ies zonder
w instst reven

Baten van andere organisat ies zonder
w instst reven

Baten als tegenprestat ie voor de levering
van producten en/ of diensten
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Werkelij k

2019

Begroot

2019

Werkelij k

2018

€ € €

Overige baten
Overige opbrengsten 0 0 356

0 0 356
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St icht ing Present  Nederland

Leusden

Werkelij k 2019

Toere-

kening-

factor

Onder-

steuning

bestaande

st ich-

t ingen

Present

Groei

Lasten

eigen

fondsen-

werving

Werkelij k

2019

Begroot

2019

Werkelij k

2018

€ € € € € € €

Bijdragen lokale st icht ingen 0 0 0 0 0 0 0

Eigen bestedingen 590.738 0 0 0 590.738 699.709 775.768

Publicat ie en com municat ie 0 0 33.420 0 33.420 15.000 8.716

590.738 0 33.420 0 624.158 714.709 784.484

Uitvoeringslasten
gewogen

Personeelslasten fte's 210.710 3.222 32.219 76.036 322.187 387.247 344.154

Afschrij vingen fte's 1.615 25 247 583 2.470 2.320 2.345

Huisvest ingslasten fte's 11.283 173 1.725 4.072 17.253 17.000 18.599

Algem ene lasten fte's 13.461 206 2.058 4.857 20.582 26.725 27.116

237.069 3.626 36.249 85.548 362.492 433.292 392.214

827.807 3.626 69.669 85.548 986.650 1.148.001 1.176.698

Werving

baten

Lasten

beheer

en

adm ini-

st rat ie

Totaal

Besteding

doelstelling
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St icht ing Present  Nederland

Leusden

Besteed aan doelstellingen

Ondersteuning bestaande st icht ingen
Werkelij k

2019

Begroot

2019

Werkelij k

2018

€ € €

Besteding
I CT/ CRM system en 57.988 55.000 60.481

49.252 42.500 50.487

Project  -  Naam sbekendheid 0 0 992

Project  -  Onze school is Present 0 0 28.618

Project  -  Vrijwillig Dichtbij 0 0 66.665

Project  -  Jong Present 277.942 346.009 360.333

Besteding subsidie Um oja 0 0 262

Besteding subsidie Verduurzam en 2.0 89.614 66.100 57.977

Besteding subsidie SZW -  Leefbaar Thuis 0 0 43.685

Besteding subsidie St icht ing Pharus 8.893 52.000 52.518

Besteding project  Janivo 0 0 4.500

Besteding Fonds Kinderhulp-Van Huis naar Thuis 2.625 0 25.000

Besteding Kansfonds -  De Vrijwilliger Cent raal 33.334 26.100 0

Besteding NOV -  Sam en Ouder Worden 52.081 0 0

Besteding VSB Fonds -  Niem and aan de kant 20.846 0 0

Dotat ie voorziening bijdragen lokale st icht ingen -1.837 12.000 0

Diversen 0 100.000 22.150

590.738 699.709 773.668

Uitvoeringslasten 237.069 283.373 260.039

827.807 983.082 1.033.707

Present  Groei

Besteding
Opstartkosten nieuwe st icht ingen 0 0 2.100

0 0 2.100

Uitvoeringslasten 3.626 4.333 3.529

3.626 4.333 5.629

W erving

W ervinglasten
werkelij k

2019

begroot

2019

Werkelij k

2018

€ € €

Besteding
Com m unicat ie 4.317 2.500 4.170

Overige wervingslasten 29.103 12.500 4.546

33.420 15.000 8.716

Uitvoeringslasten 36.249 43.329 28.239

69.669 58.329 36.955

Wervingslasten in %  van de geworven baten 7,1% 4,8% 3,3%

Ondersteuning bestaande st icht ingen
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St icht ing Present  Nederland

Leusden

Uitvoeringslasten

Werkelij k

2019

Begroot

2019

Werkelij k

2018

€ € €

Personeelslasten
Lonen en salar issen 346.818 267.608 325.705

Sociale lasten 109.834 78.139 93.011

Overige personeelslasten 38.180 41.500 33.877

Af:  doorberekende uren projecten -172.645 0 -108.439

322.187 387.247 344.154

Lonen en salar issen

Salarissen 305.317 225.427 274.544

Keuzebudget 56.264 42.181 51.161

361.581 267.608 325.705

Af:  zwangerschaps- / ziekengelduitkering 14.763 0 0

346.818 267.608 325.705

Sociale lasten

Sociale lasten 63.056 41.490 51.584

Pensioenprem ie 34.458 27.314 29.876

Bijdrage ziekteverzuim verzekering 12.320 9.335 11.551

109.834 78.139 93.011

Overige personeelslasten

Reiskostenvergoeding 28.528 30.000 21.724

Vrij willigersvergoeding 1.686 2.500 3.875

Opleiding en t rainingen 1.173 4.000 939

Overige personeelslasten 2.334 5.000 2.553

I nhuur personele diensten 4.459 0 4.786

38.180 41.500 33.877

I n 2019 waren er gem iddeld 5,97 personeelsleden werkzaam , (2018:  5,2) .
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St icht ing Present  Nederland

Leusden

Werkelij k

2019

Begroot

2019

Werkelij k

2018

€ € €

Afschrijving
Afschrij v ing inventaris 2.470 2.320 2.345

2.470 2.320 2.345

Huisvest ingslasten
Huur inclusief energie en servicekosten 16.357 16.500 17.153

Overige huisvest ingslasten 895 500 1.446

17.252 17.000 18.599

Algem ene lasten
Kantoorbenodigdheden 2.134 3.000 2.067

Telefoon- / autom at iseringslasten 4.028 0 6.513

Cont r ibut ies en abonnem enten 4.643 4.725 3.810

Verzekeringen 1.042 3.600 1.341

Accountantslasten 7.369 10.000 6.696

Advieslasten 1.447 0 3.091

Bestuurslasten 0 2.000 1.507

Rente-  en banklasten 463 900 380

Overige algem ene lasten -544 2.500 1.711

20.582 26.725 27.116
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St icht ing Present  Nederland

Leusden

F   ONDERTEKENI NG BESTUUR

Leusden, 30 april 2020

H.J. Dannenberg H.A. Dij kst ra

Voorzit t er Penningm eester/ secretar is

W.H. Schonewille R.F.J. van Willigen

H. Tjalm a-den Oudsten C.M. Boogaard-van Om m eren

H.E.L. Loeffen

Hierbij  verklaart  het  bestuur de jaarrekening 2019 voor akkoord.
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St icht ing Present  Nederland

Leusden

A  Mededeling om trent  het  ontbreken van een controleverklar ing

B   Bezoldiging bestuurders

Op grond van art ikel 2: 396 lid 1 BW is de st icht ing vr ijgesteld van de verplicht ing tot  cont role

van de jaarrekening door een accountant . Op grond daarvan is geen opdracht  tot

accountantscont role verst rekt . Derhalve ontbreekt  een cont roleverklar ing.

Het  bestuur van St icht ing Present  Nederland bestaat  uit  zeven personen. De bestuursleden

zijn vr ijwillig verbonden aan de organisat ie en ontvangen geen bezoldiging en of vergoeding.

Ook wordt  geen onkostenvergoeding betaald voor reiskosten en aantoonbare

funct ioneringskosten.
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St icht ing Present  Nederland

Leusden

1    OVERZI CHT MATERI ËLE VASTE ACTI VA PER 3 1  DECEMBER 2 0 1 9

Afschrij - Des/ inves- Afschrij -

Jaar van vings- Aanschaf Boekwaarde teringen vingen Boekwaarde

Om schrij v ing aanschaf percentage waarde 01-01-2019 2019 2019 31-12-2019

% € € € € €

I nventaris

Kopieerapparaat / pr inter 2015 20,0 1.511 404 302 102

Kantoorinr icht ing 2015 20,0 7.897 2.370 1.579 791

TV's 2015 20,0 1.171 379 234 145

Laptop 2016 20,0 699 314 140 174

Telefooninstallat ie 2016 20,0 323 160 65 95

Laptop 2018 20,0 749 724 150 574

12.350 4.351 0 2.470 1.881
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