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Het bestuur van
Stichting Present Nederland
Burgemeester de Beaufortweg 16
3833 AG   Leusden

Wezep, 18 april 2017

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij  rapport uit omtrent de jaarrekening 2016 van Stichting Present Nederland 

te Leusden.

1   BEOORDELINGSVERKLARING
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2016 van Stichting Present Nederland te 

Leusden beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans 

per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten over 2016 met de toelichting, waarin 

zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de huishouding is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die 

het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven. Het bestuur is tevens 

verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het 

opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 

gevolg van fraude of fouten.

Onze verantwoordelijkheid
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van 

onze beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met 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 afwijkingen van materieel belang bevat.

Een beoordeling in overeenstemming met de Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate 

van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het 

inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de huishouding, 

het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens, alsmede het 

evalueren van de verkregen informatie.

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk 

beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in 

overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen 

controleoordeel tot uitdrukking.

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

concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling 

van het vermogen van Stichting Present Nederland per 31 december 2016 en van het resultaat 

over 2016.
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2   ALGEMEEN

2.1 Oprichting
Stichting Present Nederland is opgericht d.d. 16 december 2005 en is statutair gevestigd te 

Zwolle.

2.2 Doelstelling
Stichting Present Nederland is opgericht om een brug te slaan tussen mensen die willen geven 

en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ondersteunen en 

coördineren van de activiteiten van de (potentiële) plaatselijke stichting, die door het bestuur 

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

christelijke sociale basis een maatschappelijke beweging op gang te brengen en gaande te 

houden, waarbij mensen het normaal vinden om voor elkaar te zorgen.

2.3 Bestuur en directie
Het bestuur en de directie bestaan per 31 december 2016 uit:

-   de heer H.J. Dannenberg, voorzitter

-   de heer H.A. Dijkstra, penningmeester/secretaris

-   mevrouw E. Keppel                                                                                                                                                                                                                                        

-   de heer W.H. Schonewille                                                                                                                                                                                                                

-   mevrouw A. Westerduin-de Jong

-   mevrouw D.P.J. van Lith-Woestenberg

-   mevrouw H. Tjalma-den Oudsten

-   de heer T.A.G. Zeldenrust, directeur                  

2.4 Instelling van algemeen nut
Stichting Present Nederland valt onder de Algemeen Nut Beoogende Instellingen zoals bedoeld 

in het vierde lid van artikel 24 van de successiewet. De Inspecteur van de Belastingdienst heeft 

derhalve een ANBI verklaring afgegeven. Dit betekent dat giften van particulieren aftrekbaar 

zijn voor de inkomstenbelasting. Per 1 januari 2014 zijn de ANBI-voorwaarden aangescherpt 

ten aanzien van het publiceren van diverse gegevens op een internetsite.

2.5 VPB
Gegeven haar activiteiten wordt Stichting Present Nederland in beginsel niet als ondernemer 

aangemerkt voor de vennootschapsbelasting.
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2.6 Beleggingsbeleid
Het strategische beleggingsbeleid van Stichting Present Nederland is gericht op het vermijden 

van risico. De overtollige liquide middelen worden aangehouden op laagrentende bank- en 

spaarrekeningen. Stichting Present Nederland doet geen risicovolle beleggingen in aandelen en 

obligaties.

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn graag bereid nadere 

toelichtingen te geven.

Hoogachtend,

KRC Van Elderen accountants | belastingadviseurs B.V.

Drs. J. Smit AA
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Beste lezer, 

 
 
Het jaar 2016 ligt achter ons. 2015 sloten we mooi en met positief resultaat af. En die lijn 
hebben we kunnen doorzetten in het jaar waarin Present Nederland haar tienjarige jubileum 
mocht vieren. Er is in het afgelopen jaar uiteraard weer hard gewerkt aan de drie meerjarige 
doelstellingen1 en de specifieke jaardoelstellingen. Graag blik ik kort met u terug op dit jaar, 
als inhoudelijke toelichting op de bijgesloten financiële jaarrapportage.   

 
Ondersteuning van lokale stichtingen  
Ondersteuning van bestaande en nieuwe stichtingen is een belangrijk onderdeel van het werk 
van Present Nederland. Meer dan 80% van onze tijd hebben we hieraan besteed. Begin 2016 
telde het netwerk 71 stichtingen. En dit jaar hebben we vier nieuwe stichtingen mogen 
verwelkomen: Friesland is een stichting rijker (Noordwest Friesland), en ook in Ermelo, 
Winterswijk en Terneuzen is er nu een lokale stichting Present. Naast advies en begeleiding op 
maat aan deze startende en de reeds bestaande stichtingen, hebben we trainingen ontwikkeld 
en gegeven, ontmoetingen en kennisdeling gefaciliteerd en hebben we hard gewerkt aan 
fondswerving ten behoeve van lokale stichtingen. Alle stichtingen hebben toegang tot onze 
centrale dienstverlening waar de gezamenlijke website en Presentnet onderdeel van uitmaken.  
Naast het contact met coördinatoren vinden we het contact met lokale bestuursleden 
belangrijk. In het voorjaar organiseerden we daarom een reeks regionale bestuursoverleggen. 
In november hebben we voor het eerst een Present Besturendag gehouden, waar bijna 100 
bestuursleden van lokale stichtingen aan deelnamen. Tijdens deze besturendag met workshops 
en ruimte voor ontmoeting, is er ook gesproken over de beweging van ‘omzien naar elkaar’ 
waar we met elkaar aan werken en de wijze waarop alle lokale stichtingen vanaf 2017 een 
bijdrage kunnen leveren aan versterking van deze landelijke beweging.   
 
Resultaten op doelstellingen 2016  
 
Vrijwillig Dichtbij  

In 2016 konden we activiteiten van het programma Vrijwillig Dichtbij goed van start gaan. We 
hadden ruimte voor meer advies en ondersteuning op maat en waren in de gelegenheid een 
aantal nieuwe kenniskringen te starten. Ook konden we investeren in de relatie met lokale 
bestuursleden, zoals zojuist toegelicht. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in de ontwikkeling 
van scholing over werving en aansturing van vrijwilligers. In 2017 gaan we op deze ingeslagen 
wegen van toerusting, advisering en innovatie verder, waarbij we ook lessen van andere 
landelijke vrijwilligersorganisaties binnen het programma Vrijwillig Dichtbij ter harte nemen.   
 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Deze doelstellingen zoals verwoord in het strategische meerjarenplan ‘Samen Present’ (2014 t/m 2017) zijn:  

1. Samen Present’; we vormen een krachtig netwerk van stichtingen die elkaar waar mogelijk ondersteunen waardoor een klein SPN 
mogelijk is.  

2. Financieel Gezond; we zijn een netwerk van financieel gezonde, ondernemende en vitale stichtingen die beweging brengen in de 
lokale samenleving.  

3. Naamsbekendheid versterkt; Present is een sterk merk.  
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Versterking naamsbekendheid en donateurswerving 

Na een wat lange aanloop zijn we in 2016 gestart met de campagneactiviteiten met als doel 
het werk en de resultaten van Stichting Present breder onder de aandacht te brengen. Met 
ondersteuning van WWAV is de social media campagne succesvol van start gegaan. Het aantal 
volgers en ‘likes’ is enorm toegenomen. Het ontwikkelde nieuwe beeldmateriaal is begin 2017 
ingezet met als doel nog meer mensen te bereiken, inspireren en motiveren om betrokken te 
raken bij het werk van Present. Er wordt veel tijd geïnvesteerd in de contacten met lokale 
stichtingen om hen te betrekken bij de plannen, hun medewerking te vragen en te scholen in 
het optimale lokale gebruik van social media.   
 

Present online 

In voorgaande jaren zijn de website en Presentnet ontwikkeld en verbeterd. Begin 2016 is een 
lijst gemaakt van alle verbeterwensen voor Presentnet waarvan mede door financiering door 
de Rabobank Foundation een groot deel dit jaar gerealiseerd kon worden.   
 

Jubileum en fondswervingsdiner  

Omdat Present tien jaar bestond, hebben we met lokale stichtingen, samenwerkingspartners 
en fondsen in april teruggekeken op de groei van de beweging van omzien naar elkaar en het 
succes en de impact gevierd. Aansluitend spraken we tijdens een diner met bijna twintig 
fondsen over de mogelijkheden en wensen voor een vervolg op ons meerjarige programma 
‘Verduurzamen Present’. In de maanden na het symposium zijn de banden met de fondsen 
aangehaald en is gesproken over het doen van concrete aanvragen voor verduurzamen 2.0. 
Eind 2016 zijn de eerste aanvragen ingediend. We hopen in 2017 het programma te kunnen 
vervolgen.    
 

Umoja 

In 2015 is Present in samenwerking met Tear gestart met de vertaling van het van oorsprong 
Afrikaanse programma Umoja (‘Saamhorigheid’ of ‘samen’) naar de Nederlandse situatie. Het 
programma biedt kerken voor twee jaar inspiratiemateriaal om met elkaar op zoek te gaan 
naar de manier waarop zij er voor en in hun directe omgeving kunnen zijn. Medio 2016 is de 
stichting Umoja Nederland officieel opgericht. Present Nederland heeft zitting in het bestuur 
met twee zetels, waarmee we samen met Tear de founding fathers van het materiaal en de 
methode zijn. De officiële lancering van Umoja Nederland en het materiaal heeft inmiddels (14 
februari)  plaatsgevonden.  
 

Onze school is Present  

Niet alleen groepen vrienden, studenten, kerkgroepen of collega’s kunnen zich via Present 
inzetten. Present wil ook klaarstaan voor andere groepen. Denk aan vluchtelingen, 
statushouders en leerlingen. In ons land is al jarenlange ervaring met inzet van groepen 
middelbare scholieren, maar leerlingen van basisscholen kunnen zich nu ook inzetten via 
Present. In samenwerking met de Viaa Hogeschool in Zwolle is een project gestart waarbij op 
dit moment negen lokale stichtingen samen met basisscholen een lesmethode ontwikkelen. 
Begin 2017 hebben nog een aantal stichtingen aangegeven mee te willen gaan doen met dit 
project.   
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Financiële positie Present Nederland  
De financiële situatie was dit jaar goed. We sluiten net als vorig jaar af met een positief 
resultaat. Na jaren van spanning is er nu wat ontspanning en kon (zij het beperkt) 
geïnvesteerd worden in uitbreiding van uren en taken van het team van Present Nederland. 
Tegelijk is er hard gewerkt aan verdere bestendiging van de financiële positie van Present 
Nederland én die van lokale stichtingen. We werven niet alleen inkomsten voor Present 
Nederland of projecten van Present Nederland, maar ook voor lokale stichtingen. Zo zijn er dit 
jaar afspraken met het RDO, Stichting Pharus, het Oranjefonds, de provincie Gelderland en het 
VSB-fonds gemaakt.  
Op dit moment komt zo’n 20% van onze inkomsten voort uit de jaarlijkse bijdrage van lokale 
stichtingen. Door de huidige financiële stabiliteit was er ook ruimte om met lokale stichtingen 
in overleg te gaan over de hoogte van de jaarlijkse bijdrage per stichting. Vanaf 2017 zal de 
hoogte van de jaarlijkse bijdrage van iedere stichting op basis van een staffel bepaald worden.  
 
Tot slot  
We zijn dankbaar dat we in het afgelopen jaar ook de financiële middelen hadden om van 
groeiende betekenis te mogen zijn. Het geeft hoop voor de toekomst. Maar we mogen niet 
achterover leunen. In 2017 werken we aan de positionering van Present na de transities,  
verdere professionalisering van de ondersteuning van de lokale stichtingen, groei van het 
netwerk en een structureel gezonde financiële positie.  
 
 
Erik Dannenberg  
Voorzitter Stichting Present Nederland  
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Stichting Present Nederland
Leusden

A   BALANS PER 31 DECEMBER 2016

Activa 31-12-2016 31-12-2015
€ € € €

Materiële vaste activa 8.267 9.498

Voorraden 5.575 2.925

Vorderingen
Bijdragen lokale stichtingen 33.510 63.648
Overige vorderingen en
overlopende activa 68.696 10.721

102.206 74.369

Liquide middelen 195.710 133.269

Totaal 311.758 220.061

Passiva 31-12-2016 31-12-2015
€ € € €

Reserves en fondsen
Reserves
Continuïteitsreserve 122.000 70.000
Bestemmingsreserve 43.726 43.726
Overige reserves 10.350 10.333

176.076 124.059

Kortlopende schulden 135.682 96.002

Totaal 311.758 220.061

Behoort bij rapport d.d. 18 april 2017 8

 

 

 

 



Stichting Present Nederland
Leusden

B   STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Werkelijk 

2016

Begroot  

2016(*)

Werkelijk 

2015
€ € €

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving 619.353 591.500 536.489
Overige baten 141.708 253.000 209.333

Som der baten 761.061 844.500 745.822

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Ondersteuning bestaande stichtingen 557.436 564.843 419.319
Present Groei 25.328 20.010 31.320
Present Projecten 32.813 27.555 60.000

Werving baten
Lasten eigen fondsenwerving 9.607 105.010 17.008

Beheer en administratie
Lasten beheer en administratie 83.860 83.082 104.449

Som der lasten 709.044 800.500 632.096

Saldo van baten en lasten 52.017 44.000 113.726

Bestemming van saldo
Continuïteitsreserve 52.000 44.000 70.000
Bestemmingsreserve 0 0 43.726
Overige reserves 17 0 0

52.017 44.000 113.726

(*) De begroting 2016 is de door de Presentraad goedgekeurde en door het bestuur 

vastgestelde begroting, waarbij de begrote totaalposten 2016 zijn toegerekend aan de 

doelstellingen naar rato van de urenbesteding.

Behoort bij rapport d.d. 18 april 2017 9

 

 

 

 



Stichting Present Nederland
Leusden

C   TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

Activa

Materiële vaste activa 31-12-2016 31-12-2015
€ €

Boekwaarde per 1 januari 9.498 549
Bij: investeringen 1.022 10.579

10.520 11.128
Af: afschrijvingen 2.253 1.630

Boekwaarde per 31 december 8.267 9.498

Aanschaffingswaarde 11.601 13.320
Cumulatieve afschrijvingen 3.334 3.822

Boekwaarde per 31 december 8.267 9.498

Een nadere specificatie van de materiële vaste activa is gegeven op bijlage 1.

Voorraden 31-12-2016 31-12-2015
€ €

Voorraad drukwerk 5.575 2.925

Vorderingen

Bijdragen lokale stichtingen 31-12-2016 31-12-2015
€ €

Openstaande vorderingen 166.172 215.110
Voorziening oninbaarheid -132.662 -151.462

33.510 63.648

Voor oninbaarheid van vorderingen tot en met 2016 heeft Present Nederland een voorziening 

getroffen. Deze voorziening is eind 2016 afgelopen in verband met de overgang naar het 

nieuwe beleid 'bijdragen naar vermogen’ vanaf januari 2017. 

Betreft 552 boeken 'Ons gezin is Present' en 1.126 boeken 'IPW-rapporten' beschikbaar voor 

verkoop aan lokale stichtingen.

Behoort bij rapport d.d. 18 april 2017 10

 

 

 

 



Stichting Present Nederland
Leusden

Overige vorderingen en overlopende activa 31-12-2016 31-12-2015
€ €

Vooruitbetaalde bedragen 5.839 3.290
Nog te ontvangen bedragen 1.556 2.138
Nog te ontvangen subsidies van fondsen 57.508 1.500
Waarborg 3.793 3.793

68.696 10.721

Liquide middelen

Rabobank 50.285 30.272
Rabobank spaarrekening 108.959 73.341
ING Bank 36.375 29.470
Kas 91 186

195.710 133.269

Behoort bij rapport d.d. 18 april 2017 11

 

 

 

 



Stichting Present Nederland
Leusden

Passiva

Reserves en fondsen

Reserves

Continuïteitsreserve 31-12-2016 31-12-2015
€ €

Stand per 1 januari 70.000 0
Bij:dotatie vanuit overige reserves 52.000 70.000

122.000 70.000

Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari 43.726 0
Bij:dotatie vanuit overige reserves 0 43.726

Stand per 31 december 43.726 43.726

Overige reserves

Stand per 1 januari 10.333 10.333
Bij: resultaat boekjaar 52.017 113.726

62.350 124.059
Af: dotatie continuïteitsreserve 52.000 70.000

dotatie bestemmingsreserve 0 43.726
52.000 113.726

Stand per 31 december 10.350 10.333

De continuïteitsreserve is gevormd voor de dekking van risico's op korte termijn en om zeker 

te stellen dat de stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Er wordt 

naar gestreefd de continuïteitsreserve vast te stellen op een bedrag van zes maal de  

werkelijke maandelijkse uitvoeringslasten. 

De post reserves en fondsen wordt aangewend in overeenstemming met de doelstelling 

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

op welke wijze zij de haar ter beschikking staande middelen wil aanwenden.

De bestemmingsreserve wordt aangewend voor versterking van de naamsbekendheid en 

verduurzaming van Present in Nederland. 

Behoort bij rapport d.d. 18 april 2017 12

 

 

 

 



Stichting Present Nederland
Leusden

Kortlopende schulden 31-12-2016 31-12-2015
€ €

Crediteuren 41.301 7.031
Loonbelasting 26.193 13.494
Vakantiegeldverplichting 0 8.788
Nog te betalen bedragen 24.188 37.996
Vooruitontvangen van fondsen 44.000 25.667
Rekening-courant plaatselijke stichtingen 0 3.026

135.682 96.002

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huurcontract

De stichting is een meerjarige financiële verplichting aangegaan terzake van vaste huur van 

de kantoorruimte gelegen aan de Burgemeester De Beaufortweg 16 te Leusden. Het contract 

loopt voor een periode van 3 jaar en eindigt op 31 mei 2018. De overeenkomst kan daarna 

voor een periode van 3 jaar worden verlengd. Huur dient tenminste 6 maanden voor het einde 

van periode te worden opgezegd. De huur bedraagt € 10.330 per jaar.

Behoort bij rapport d.d. 18 april 2017 13

 

 

 

 



Stichting Present Nederland
Leusden

D   TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving
Werkelijk 

2016

Begroot  

2016

Werkelijk 

2015
€ € €

Bestemde baten uit eigen fondswerving 228.642 283.500 115.307
Onbestemde baten uit eigen fondswerving 390.711 308.000 421.182

Totale baten uit eigen fondswerving 619.353 591.500 536.489

Bestemde baten uit eigen fondswerving
Present Groei
Subsidie VSB 20.000 15.000 15.000

Present Projecten
Subsidie Porticus - verduurzamen present 0 0 60.000
Rabobank foundationfonds - ICT/CRM-systemen 22.112 20.000 40.307
Subsidie Adessium - naamsbekendheid 10.000 20.000 0
Projectsubsidie - Onze school is Present 17.500 0 0
Bijdrage NOV - Vrijwillig Dichtbij 159.030 128.500 0
Baten fondsenwerving algemeen  1) 0 100.000 0

228.642 283.500 115.307

Onbestemde baten uit eigen fondswerving
Subsidie Adessium 96.667 77.500 73.333
Subsidie Porticus - overhead 7.000 0 84.772
Subsidie Kerk in Actie 7.500 7.500 7.500
Subsidie KANS Fonds 3.500 0 0
Subsidie Stichting Janivo 10.000 10.000 15.000
Subsidie Stichting Pharus 25.000 0 25.000
Subsidie Stichting Dijkverzwaring 1.500 1.500 0
Subsidie Haella stichting 0 0 2.500
Schenking 200.000 200.000 200.000
Opbrengst partners & giften 39.544 11.500 13.077

390.711 308.000 421.182

1) In de begroting voor 2016 was een algemene fondswerfdoelstelling opgenomen. De 

realisatie is onder specifieke projecten en subsidies verwerkt, waarmee zichtbaar wordt 

waarvoor de inkomsten geworven zijn.

Behoort bij rapport d.d. 18 april 2017 14

 

 

 

 



Stichting Present Nederland
Leusden

Werkelijk 

2016

Begroot  

2016

Werkelijk 

2015
€ € €

Overige baten
Opbrengst bijdragen plaatselijke stichtingen 1) 141.469 253.000 208.715
Rente spaarrekeningen 239 0 618

141.708 253.000 209.333

1) In verband met de overgang in 2016 naar facturatie per kwartaal in plaats van per jaar is 

deze opbrengst over 2016 incidenteel lager.

Behoort bij rapport d.d. 18 april 2017 15

 

 

 

 



Werkelijk 2016

Toere-

kening-

factor

Onder-

steuning 

bestaande 

stich-

tingen

Present 

Groei

Present 

Projecten

Lasten 

eigen 

fondsen-

werving

Werkelijk 

2016

Begroot  

2016

Werkelijk 

2015

€ € € € € € € €

Bijdragen lokale stichtingen 0 20.000 5.000 0 0 25.000 15.000 75.000

Eigen bestedingen 257.820 272 0 0 0 258.092 268.000 146.775
Publicatie en communicatie 0 0 0 4.551 0 4.551 100.000 2.320

257.820 20.272 5.000 4.551 0 287.643 383.000 224.095
Uitvoeringslasten

gewogen
Personeelslasten fte's 250.299 4.224 23.235 4.224 70.056 352.038 378.500 332.062
Afschrijvingen fte's 1.602 27 149 27 448 2.253 1.500 1.630
Huisvestingslasten fte's 11.029 186 1.024 186 3.087 15.512 15.500 12.346
Algemene lasten fte's 36.686 619 3.405 619 10.269 51.598 22.000 61.963
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Stichting Present Nederland
Leusden

Besteed aan doelstellingen

Ondersteuning bestaande stichtingen
Werkelijk 

2016

Begroot   

2016

Werkelijk 

2015
€ € €

Besteding
Dotatie voorziening bijdragen lokale stichtingen 16.960 70.000 14.366
ICT/CRM systemen 66.886 82.500 83.416
Ondersteuning bestaande stichtingen 27.490 22.000 12.926
Project - Naamsbekendheid 60.505 75.000 0
Project - Onze school is Present 20.262 12.000 0
Project - Vrijwillig Dichtbij 12.377 0 0
Besteding subsidie Stichting Pharus 25.000 0 25.000
Diversen 28.340 6.500 11.067

257.820 268.000 146.775

Uitvoeringslasten 299.616 296.843 272.544

557.436 564.843 419.319

Present Groei

Besteding
Project - Groei lokale stichtingen 272 0 0

272 0 0

Uitvoeringslasten 5.056 5.010 16.320
5.056 5.010 16.320

Bijdragen aan lokale stichtingen
Bijdrage aan nieuwe plaatselijke stichtingen 20.000 15.000 15.000

20.000 15.000 15.000

25.328 20.010 31.320

Present Projecten

Besteding
Diversen 0 0 0

0 0 0

Uitvoeringslasten 27.813 27.555 0

27.813 27.555 0
Bijdragen aan lokale stichtingen
Project Porticus - verduurzamen Present 5.000 0 60.000

5.000 0 60.000

32.813 27.555 60.000
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Stichting Present Nederland
Leusden

Kengetallen
werkelijk 

2016

begroot   

2016

Werkelijk 

2015
% % %

Totale bestedingen aan de doelstellingen
als % van de totale baten 80,9 72,5 68,5
als % van de totale lasten 86,8 76,5 80,8

Werving

Lasten eigen fondsenwerving
werkelijk 

2016

begroot   

2016

Werkelijk 

2015
€ € €

Besteding
Communicatie 1.138 0 2.139
Overige lasten eigen fondswerving  1) 3.413 100.000 181

4.551 100.000 2.320

Uitvoeringslasten 5.056 5.010 14.688

9.607 105.010 17.008

Kengetallen
werkelijk 

2016

begroot   

2016

Werkelijk 

2015
% % %

Totale lasten eigen fondsenwerving als % van
de totale baten uit eigen fondsenwerving  1) 1,6 17,8 3,2

Dit kengetal is conform RJ650 en geeft een indicatie van de effectiviteit van de 

fondsenwervende activiteiten.

1) In de begroting voor 2016 was € 100.000 opgenomen onder fondswerving voor de 

campagne donateurswerving. Deze campagne is in de loop van 2016 gestart en 

samengevoegd met het project versterking naamsbekendheid. De kosten zijn vermeld onder 

de besteding ‘project naamsbekendheid’. 

Het percentage totale lasten eigen fondswerving ten opzicht van de totale baten fondswerving 

is door deze verschuiving van kostenplaats in de realisatie ook een stuk lager dan vooraf 

begroot.
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Stichting Present Nederland
Leusden

Uitvoeringslasten

Werkelijk 

2016

Begroot   

2016

Werkelijk 

2015

€ € €

Personeelslasten
Lonen en salarissen 249.521 261.200 214.509

Sociale lasten 67.486 69.300 48.952

Overige personeelslasten 35.031 48.000 68.601

352.038 378.500 332.062

Lonen en salarissen

Salarissen 242.051 243.250 201.328

Vakantiegeld 23.082 17.950 13.181

265.133 261.200 214.509

Af: ziekengelduitkering 15.612 0 0

249.521 261.200 214.509

Sociale lasten

Sociale lasten 38.291 38.850 27.959

Pensioenpremie 25.043 26.450 19.117

Bijdrage ziekteverzuimverzekering 4.152 4.000 1.876

67.486 69.300 48.952

Overige personeelslasten

Reiskostenvergoeding 13.181 20.000 9.806

Vrijwilligersvergoeding 3.150 3.000 3.702

Opleiding en trainingen 7.574 15.000 3.205

Overige personeelslasten 3.591 2.500 3.469

Inhuur personele diensten 7.535 7.500 48.419

35.031 48.000 68.601

In 2016 waren er gemiddeld 4,4 personeelsleden werkzaam, (2015: 3,2).
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Stichting Present Nederland
Leusden

Werkelijk 

2016

Begroot   

2016

Werkelijk 

2015

€ € €

Afschrijving
Afschrijving inventaris 2.253 1.500 1.630

2.253 1.500 1.630

Huisvestingslasten
Huur inclusief energie 10.678 10.500 8.787

Servicekosten 4.589 4.500 1.928

Overige huisvestingslasten 245 500 1.631

15.512 15.500 12.346

Algemene lasten
Kantoorbenodigdheden 7.218 1.750 2.459

P&R Lasten 0 0 34.073

Telefoonlasten 2.176 2.000 2.823

Contributies en abonnementen 3.953 4.000 4.450

Verzekeringen 3.608 2.000 2.225

Accountantslasten 5.145 4.500 4.235

Advieslasten 7.934 5.000 5.371

Reis- en verblijflasten 2.858 500 4.368

Rente- en banklasten 874 750 682

Lasten jubileum 17.029 0 0

Overige algemene lasten 803 1.500 1.277

51.598 22.000 61.963
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Stichting Present Nederland
Leusden

E   GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGLEGGING

Grondslagen voor waardering

Algemeen

Grondslagen voor de balanswaardering

Algemeen

Materiële vaste activa

%

Inventaris 20,0 

Vorderingen

Liquide middelen

Reserves

Fondsen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtijn 650 "Fondsenwervende 

instellingen" van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening 

houdend met mogelijke oninbaarheid.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

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

dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds.

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

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

continuïteitsreserve wordt gevormd voor de dekking van risico’s op korte termijn en om zeker 

te stellen dat ook in de toekomst aan de verplichtingen kan worden voldaan.

Alle posten in de balans worden, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen de nominale 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de 

cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. 

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden 

berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met 

een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
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Stichting Present Nederland
Leusden

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Afschrijvingen

Uitvoeringslasten

Pensioenen

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

met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

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

vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

De uitvoeringslasten zijn de lasten van personeel, huisvesting, kantoorkosten en algemene 

lasten. Deze uitvoeringslasten worden toegerekend aan fondsenwerving, beheer en 

administratie en de doelstellingen op basis van de werkelijk bestede uren.

De stichting heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen en ondergebracht bij 

Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het betreft een toegezegde bijdrageregeling volgens RJ 271 

aangezien Stichting Present Nederland is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds en er 

geen verplichting bestaat tot het voldoen van aanvullende bijdragen, niet zijnde een verhoging 

van toekomstige premies als er sprake is van een tekort bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. 

De premienota's van PGGM worden onder de pensioenlasten verwerkt en het nog niet betaalde 

deel van de premienota's onder kortlopende schulden.

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste 

percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur, 

waarbij als uitgangspunt de minimale fiscale afschrijvingstermijnen worden gehanteerd. 

Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de 

afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn 

gebracht op vervangende investeringen.
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Stichting Present Nederland
Leusden

A  Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring

B   Bezoldiging bestuurders

C   Voorstel verwerking resultaat
Het bestuur stelt de volgende verwerking van het resultaat voor:

2016
€

Continuïteitsreserve 52.000
Bestemmingsreserves 0
Overige reserves 17

52.017

Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is de stichting vrijgesteld van de verplichting tot controle 

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

accountantscontrole verstrekt. Derhalve ontbreekt een controleverklaring.

Dit voorstel is - vooruitlopend op de goedkeuring door de bestuursvergadering - reeds in de 

jaarrekening verwerkt.

Het bestuur van Stichting Present Nederland bestaat uit zeven personen. De bestuursleden 

zijn vrijwillig verbonden aan de organisatie en ontvangen geen bezoldiging en of vergoeding. 

Ook wordt geen onkostenvergoeding betaald voor reiskosten en aantoonbare 

functioneringskosten.
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Stichting Present Nederland
Leusden

1   OVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA PER 31 DECEMBER 2016

Afschrij- Des/inves- Afschrij-

Jaar van vings- Aanschaf Boekwaarde teringen vingen Boekwaarde

Omschrijving aanschaf percentage waarde 01-01-2016 2016 2016 31-12-2016

 % € € € € €

Inventaris

Kopieerapparaat/printer 2015 20,0 1.511         1.310 302 1.008

Kantoorinrichting 2015 20,0 7.897         7.107 1.579 5.528

TV's 2015 20,0 1.171         1.081 234 847

Laptop 2016 20,0 699           699        105 594

Telefooninstallatie 2016 20,0 323           323        33 290

11.601 9.498 1.022 2.253 8.267
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