
Stichting Present Nederland
Burgemeester de Beaufortweg 16
3833 AG   Leusden

RAPPORT

inzake

de jaarrekening over het
boekjaar 2018

van Stichting Present Nederland

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Voorwoord Pagina

1 Beoordelingsverklaring 1
2 Algemeen 2
3 Jaarverslag van het bestuur 4

Jaarrekening

A Balans per 31 december 2018 8
B Staat van baten en lasten over 2018 9
C Toelichting op de balans per 31 december 2018 10
D Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018 14
E Grondslagen voor financiële verslaglegging 21
F Ondertekening bestuur 23

Overige gegevens

A Mededeling omtrent het ontbreken van een controleverklaring 25
B Bezoldiging bestuurders 25
C Voorstel verwerking resultaat 25

Bijlage

1 Overzicht materiële vaste activa per 31 december 2018 27

INHOUDSOPGAVE

 

 

 

 



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

Wezep, 18 april 2019

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de jaarrekening 2018 van Stichting Present Nederland 

te Leusden.

1   BEOORDELINGSVERKLARING

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018 van Stichting Present Nederland 

te Leusden beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans 

per 31 december 2018 en de staat van baten en lasten over 2018 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.
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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 2018 en van het 

resultaat over 2018.

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 2018 uit:

-   de heer H.J. Dannenberg, voorzitter

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

-   mevrouw H.E.L. Loeffen                                                                                                                                                                              

-   de heer W.H. Schonewille                                                                                                                                                                            

-   mevrouw C.M. Boogaard-van Ommeren

-   mevrouw H. Tjalma-den Oudsten

-   de heer R.F.J. van Willigen

-   de heer P.J.J. Cnossen, directeur (vanaf 1 januari 2019)                 

 

 

 

 



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.

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

Accountant - Administratieconsulent

 

 

 

 



 

 

Beste lezer, 

 
Het jaar 2018 ligt inmiddels achter ons. We kijken terug op een bijzonder en enerverend jaar. Van het 
opknappen van honderden kinderkamers en het werven van trainees voor maatschappelijke diensttijd 
tot het werven van nieuwe collega’s voor Present Nederland; in 2018 kwam alles samen. Graag blik ik 
namens het bestuur kort met u terug op dit jaar, als inhoudelijke toelichting op de bijgesloten financiële 
jaarrapportage.   

 
Ondersteuning van lokale stichtingen  
In 2017 werd het netwerk uitgebreid met vier nieuwe stichtingen. Daar zijn er in 2018 nog twee 
bijgekomen: Present Hilversum en Present De Hoeksche Waard. Helaas hebben we ook afscheid 
moeten nemen van twee stichtingen. Present Putten en Present Zeewolde zijn opgeheven in verband 
met een gebrek aan lokaal draagvlak. Mooi is het dan te merken dat er op andere plekken nieuwe 
energie opborrelt en gekeken wordt of daar een nieuwe stichting Present opgericht kan worden. We 
hopen daar in de toekomst de vruchten van te zien.   
 
Een groot deel van onze tijd hebben we besteed aan ondersteuning en facilitering van bestaande en 
nieuwe (opstartende) stichtingen. Het adviseren van stichtingen bij vraagstukken, begeleiden bij 
transitiefases en het organiseren van ontmoetingen en trainingsmomenten behoren tot onze kerntaken. 
Onze aandacht gaat daarbij uit naar de betaalde krachten van de lokale stichtingen, maar ook naar de 
bestuursleden en vaste vrijwilligers. Zij zijn allen even belangrijk in de uitvoering van het werk van 
Present en verdienen daarom goede ondersteuning.   
 
Resultaten op doelstellingen 2018  
In 2018 zijn we gestart met de uitvoering van activiteiten voortkomend uit het nieuwe strategische 
meerjarenplan voor Present Nederland. De pijlers en inhoud van dit plan zijn begin 2018 tijdens de 
Presentraad gezamenlijk vastgesteld. We zijn met deze vier pijlers (zelfbewust Present, de klant 
centraal, een brede beweging en een leer- en praktijkgemeenschap) aan de slag gegaan. Aanvullend 
zijn ook enkele andere activiteiten opgepakt. Hierna geven we een aantal ‘highlights’ in activiteiten van 
Present Nederland in 2018 weer.  
 
Versterking naamsbekendheid  
Landelijke én lokale naamsbekendheid vergroten was en blijft ons doel. Door advisering en training van 
lokale stichtingen werken we aan verdere lokale bekendheid. Op landelijk niveau hebben we diverse 
momenten aangegrepen om media-aandacht te krijgen. Onder andere het vertrek van onze directeur 
en komst van de nieuwe directeur gaven daartoe veel mogelijkheid.  
 
Versterken vrijwilligerservaring  
We hebben dit jaar ingezet op het versterken van de vrijwilligerservaring. Om het belang daarvan 
helder te krijgen en te kijken hoe we die vrijwilligerservaring nu kunnen versterken, hebben we diverse 
trainings- en uitwisselingsmomenten georganiseerd voor en met lokale stichtingen. Daarnaast werken 
we aan verbetering van onze systemen om deze reis van de vrijwilliger digitaal goed te faciliteren.   
 
Vrijwillig Dichtbij  
Eind 2015 startte het programma Vrijwillig Dichtbij. Present heeft ruim drie jaar als deelnemer mogen 
participeren en activiteiten kunnen uitvoeren. In 2018 hebben we de nadruk gelegd op de ontwikkeling 
van kennismakingsmateriaal voor groepenbegeleiders en training voor bestuurders en lokale 
stichtingen op het gebied van lokaal samenwerken. De cyclus van contact met bestuursleden 
(Presentdagen, regionale bestuursoverleggen, Present Besturendag) die we konden organiseren vanuit 
het programma Vrijwillig Dichtbij, zijn zo goed bevallen dat we die vanaf 2019 als standaard opnemen 
in onze activiteitenoverzicht. 
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Verduurzamen 2.0  
Eind 2017 zijn de deelnemers van het programma Verduurzamen 2.0 bekend geworden. In 2018 zijn 
zeven stichtingen aan de slag gegaan om te werken aan verduurzamen van hun lokale stichting. Ze 
kregen hiervoor een bedrag om tijdelijk hun capaciteit uit te breiden. Daarnaast ontvingen ze 
begeleiding van de regio-adviseurs en hun collega’s uit het land. Eind 2018 is de tweede ronde 
deelnemers geselecteerd. Zij zullen in 2019 van start gaan. De lessen die geleerd worden, zullen in 
2019 en 2020 gedeeld worden met andere stichtingen, zodat het hele netwerk profijt heeft van het 
programma.  
 
Inzet bij armoede  
Present is een maatschappelijke partner bij armoede. In 2018 hebben we via het ministerie van SZW 
en Fonds Kinderhulp de mogelijkheid gehad om bij kinderen in armoede thuis te helpen. We hielpen in 
schrijnende situaties waar kinderen geen eigen bed hebben, op betonnen vloeren slapen en geen 
speelgoed hebben. In totaal hebben we in samenwerking met bijna 40 lokale stichtingen en met inzet 
van vele vrijwilligers meer dan 800 kinderen kunnen helpen. Daar waar mogelijk hielpen ouders en 
kinderen ook mee om de kinderkamers tot een fijne plek te maken en huiskamers in te richten. We 
mochten helpen om van hun huis een echt ‘thuis’ te maken. Het zijn projecten waar we warm van 
worden!   
 
Jong Present 
In 2018 startte een landelijke proeftuin rond de invoering van de maatschappelijke diensttijd. Present 
Nederland deed een aanvraag samen met en voor lokale stichtingen Present. In de zomer hoorden we 
dat Present mee mag doen aan deze pilotperiode van 1,5 jaar waarin we kijken hoe we jongeren 
kunnen werven, welke activiteiten bij deze leeftijdsgroep passen en welke vormen van beloning 
passend zijn. In totaal doen 33 Presentstichtingen mee aan deze ontdekkingsreis, die we gezamenlijk 
startten in september 2018. De laatste maanden van 2018 liepen zo’n 20 jongeren hun 
maatschappelijke diensttijd bij een lokale stichting Present.     
 
Nieuwe directeur  
In de zomer werd bekend dat onze directeur Tiemen Zeldenrust per januari 2019 zou vertrekken om 
samen met zijn vrouw een gezinshuis te starten. De maanden juli tot en met september hebben we 
gebruikt om bij een brede groep van betrokkenen bij het werk van Present input te verzamelen voor het 
profiel van de nieuwe directeur, die we uiteindelijk in oktober gevonden hebben. Per januari 2019 is 
Pieter Cnossen de directeur van Present Nederland. 
 
Nieuwe privacywetgeving  
Met de komst van de nieuwe privacywetgeving heeft Present Nederland voor zichzelf een aantal zaken 
geregeld, zoals verwerkingsovereenkomsten opgesteld en afgesloten en een privacy statement op de 
website geplaatst. Daarnaast zijn er zaken voorbereid voor lokale stichtingen, zodat ook zij goed 
voorbereid waren op de komst van de AVG.  
 
Financiële positie Present Nederland 
Het beleid ‘bijdragen naar vermogen’ is inmiddels twee jaar van toepassing. Wij zijn blij om te kunnen 
constateren dat het betalingsgedrag van lokale stichtingen goed is. Daarnaast hebben we ook door een 
grote gift de afgelopen jaren kunnen werken aan de opbouw van een continuïteitsreserve. Dat geeft 
stabiliteit voor het heden, maar daarmee zijn we er nog niet. Alleen de bijdragen van lokale stichtingen 
vormen langjarig een structurele stroom van inkomsten voor Present Nederland. Alle andere inkomsten, 
hoewel gelukkig soms voor meerdere jaren, zijn projectmatige bijdragen voor het werk van Present 
Nederland. Dat vraagt flexibiliteit en een permanente inspanning voor fondswerving ook bij Present 
Nederland. We willen en moeten in 2019 daarom verder stappen zetten in het meer structureren van 
deze inkomsten.  
 
Tot slot  
2018 was een jaar van verder bouwen aan het netwerk van Present en het merk Present. We zullen 
daar in 2019, onder leiding van onze nieuwe directeur en met een aantal nieuwe collega’s, vol 
enthousiasme mee verder gaan.  
 
 
Erik Dannenberg, Voorzitter Stichting Present Nederland  



JAARREKENING

 

 

 

 



Stichting Present Nederland

Leusden

A   BALANS PER 31 DECEMBER 2018

Activa 31-12-2018 31-12-2017

€ € € €

Materiële vaste activa 4.351 5.947

Voorraden 5.375 2.178

Vorderingen
Bijdragen lokale stichtingen 11.660 10.247
Overige vorderingen en
overlopende activa 15.208 48.955

26.868 59.202

Liquide middelen 444.666 260.556

Totaal 481.260 327.883

Passiva 31-12-2018 31-12-2017

€ € € €

Reserves en fondsen
Reserves
Continuïteitsreserve 174.000 191.000
Overige reserves 713 12.876

174.713 203.876

Kortlopende schulden 306.547 124.007

Totaal 481.260 327.883
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Stichting Present Nederland

Leusden

B   STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Werkelijk 

2018

Begroot  

2018

Werkelijk 

2017

€ € €
Baten
Baten uit eigen fondsenwerving 949.211 688.966 578.106
Overige baten 198.325 192.500 180.588

Som der baten 1.147.536 881.466 758.694

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Ondersteuning bestaande stichtingen 1.033.707 662.219 574.515
Present Groei 5.629 8.502 38.767

Werving baten
Lasten eigen fondsenwerving 36.955 60.014 11.496

Beheer en administratie
Lasten beheer en administratie 100.408 124.051 106.116

Som der lasten 1.176.699 854.786 730.894

Saldo van baten en lasten -29.163 26.680 27.800

Bestemming van saldo
Continuïteitsreserve -17.000 22.500 69.000
Bestemmingsreserve 0 0 -43.726
Overige reserves -12.163 4.180 2.526

-29.163 26.680 27.800
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Stichting Present Nederland

Leusden

C   TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

Activa

Materiële vaste activa 31-12-2018 31-12-2017

€ €

Boekwaarde per 1 januari 5.947 8.267
Bij: investeringen 749 0

6.696 8.267
Af: afschrijvingen 2.345 2.320

Boekwaarde per 31 december 4.351 5.947

Aanschaffingswaarde 12.350 11.601
Cumulatieve afschrijvingen 7.999 5.654

Boekwaarde per 31 december 4.351 5.947

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

Voorraden 31-12-2018 31-12-2017

€ €

Voorraad drukwerk 5.375 2.178

Vorderingen

Bijdragen lokale stichtingen 31-12-2018 31-12-2017

€ €

Openstaande vorderingen 17.517 40.173
Voorziening oninbaarheid -5.857 -29.926

11.660 10.247

Betreft 354 boeken 'Ons gezin is Present', 42 boeken 'IPW-rapporten' en 175 boeken 'Onze 

school is Present' beschikbaar voor verkoop aan lokale stichtingen.
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Stichting Present Nederland

Leusden

Overige vorderingen en overlopende activa 31-12-2018 31-12-2017

€ €

Vooruitbetaalde bedragen 5.643 2.827
Nog te ontvangen bedragen 647 6.220
Nog te ontvangen subsidies van fondsen 5.125 36.115
Waarborg 3.793 3.793

15.208 48.955

Liquide middelen

Rabobank 192.390 66.526
Rabobank spaarrekening 224.220 159.199
ING Bank 28.056 34.740
Kas 0 91

444.666 260.556
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Stichting Present Nederland

Leusden

Passiva

Reserves en fondsen

Reserves

Continuïteitsreserve 31-12-2018 31-12-2017

€ €

Stand per 1 januari 191.000 122.000
Bij: dotatie vanuit overige reserves 0 69.000
Af: onttrekking ten gunste van overige reserve -17.000 0

174.000 191.000

Bestemmingsreserve

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

Stand per 31 december 0 0

Overige reserves

Stand per 1 januari 12.876 10.350
Bij: resultaat boekjaar -29.163 27.800

-16.287 38.150
mutatie continuïteitsreserve -17.000 69.000
mutatie bestemmingsreserve 0 -43.726

-17.000 25.274

Stand per 31 december 713 12.876

De continuïteitsreserve is gevormd voor de dekking van risico's en om zeker te stellen dat de 

stichting ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. Om deze risico's te kunnen 

dragen is het beleid van het bestuur om de continuïteitsreserve vast te stellen op een bedrag 

van minimaal 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 het project versterking van de 

naamsbekendheid en verduurzaming van Present in Nederland. 

12

 

 

 

 



Stichting Present Nederland

Leusden

Kortlopende schulden 31-12-2018 31-12-2017

€ €

Crediteuren 10.059 4.320
Loonbelasting 35.837 27.900
Pensioenfonds 4.793 0
Nog te betalen bedragen 4.386 4.000
Vooruitontvangen van fondsen 251.472 87.787

306.547 124.007

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 

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

€ 15.561 per jaar.
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Stichting Present Nederland

Leusden

D   TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Baten

Baten uit eigen fondsenwerving
Werkelijk 

2018

Begroot  

2018

Werkelijk 

2017

€ € €

Bestemde baten uit eigen fondswerving 610.160 423.966 294.412
Onbestemde baten uit eigen fondswerving 339.051 265.000 283.694

Totale baten uit eigen fondswerving 949.211 688.966 578.106

Bestemde baten uit eigen fondswerving
Present Groei
Subsidie VSB 0 0 20.000

Present Projecten
Rabobank foundationfonds - ICT/CRM-systemen 0 0 21.201
Subsidie Adessium - naamsbekendheid 0 0 30.000
Projectsubsidie - Onze school is Present 0 0 55.500
Bijdrage NOV - Vrijwillig Dichtbij 66.665 60.380 118.580
Bijdragen project Jong Present 360.333 0 0
Bijdrage Presentdagen - Beste idee van Present 0 5.250 5.250
Subsidie Verduurzamen 2.0 57.977 105.000 33.900
Subsidie SZW - Leefbaar Thuis 43.685 53.336 9.981
Subsidie Stichting Pharus 52.000 0 0
Subsidie Stichting Janivo 4.500 0 0
Fonds Kinderhulp - Van Huis naar Thuis 25.000 0 0
Baten fondsenwerving algemeen  1) 0 200.000 0

610.160 423.966 294.412

Onbestemde baten uit eigen fondswerving
Subsidie Adessium 60.000 20.000 70.000
Schenking 200.000 200.000 200.000
Opbrengst partners & giften 79.051 45.000 13.694

339.051 265.000 283.694

1) In de begroting voor 2018 was een algemene fondswerfdoelstelling opgenomen. De 

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

waarvoor de inkomsten geworven zijn.
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Stichting Present Nederland

Leusden

Werkelijk 

2018

Begroot  

2018

Werkelijk 

2017

€ € €

Overige baten
Opbrengst bijdragen plaatselijke stichtingen 194.227 192.500 183.830
Overige opbrengsten 4.098 0 -3.242

198.325 192.500 180.588
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Stichting Present Nederland

Leusden

Werkelijk 2018

Toere-

kening-

factor

Onder-

steuning 

bestaande 

stich-

tingen

Present 

Groei

D

o

e

l

s

t

Lasten 

eigen 

fondsen-

werving

Werkelijk 

2018

Begroot  

2018

Werkelijk 

2017

€ €€ € € € € €

Bijdragen lokale stichtingen 0 0 0 0 0 0 20.000

Eigen bestedingen 773.668 2.100 0 0 775.768 330.586 365.694
Publicatie en communicatie 0 0 8.716 0 8.716 24.000 3.990

773.668 2.100 8.716 0 784.484 354.586 389.684
Uitvoeringslasten

gewogen
Personeelslasten fte's 228.174 3.097 24.779 88.104 344.154 451.000 299.547
Afschrijvingen fte's 1.555 21 169 600 2.345 2.500 2.320
Huisvestingslasten fte's 12.332 167 1.339 4.762 18.600 16.000 14.289
Algemene lasten fte's 17.978 244 1.952 6.942 27.116 30.700 25.054

260.039 3.529 28.239 100.408 392.215 500.200 341.210

Totaal 1.033.707 5.629 36.955 100.408 1.176.699 854.786 730.894

Werving 

baten

Lasten 

beheer 

en 

admini-

stratie

Totaal

Besteding 

doelstelling
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Stichting Present Nederland

Leusden

Besteed aan doelstellingen

Ondersteuning bestaande stichtingen
Werkelijk 

2018

Begroot   

2018

Werkelijk 

2017

€ € €
Besteding
Dotatie voorziening bijdragen lokale stichtingen 0 0 -28.701
ICT/CRM systemen 60.481 58.000 47.586
Ondersteuning bestaande stichtingen 50.487 52.750 54.288
Project - Naamsbekendheid 992 50.000 41.455
Project - Onze school is Present 28.618 0 25.897
Project - Vrijwillig Dichtbij 66.665 9.000 120.723
Project - Jong Present 360.333 0 0
Project - Present Online 0 0 21.889
Project - Nonstop Present 0 0 182
Besteding subsidie Onderzoek Adessium 0 0 29.568
Besteding subsidie Umoja 262 0 11.626
Besteding subsidie Verduurzamen 2.0 57.977 92.500 31.200
Besteding subsidie SZW - Leefbaar Thuis 43.685 53.336 9.981
Besteding subsidie Stichting Pharus 52.518 0 0
Besteding project Janivo 4.500 0 0
Besteding Fonds Kinderhulp-Van Huis naar Thuis 25.000 0 0
Diversen 22.150 15.000 0

773.668 330.586 365.694

Uitvoeringslasten 260.039 331.633 208.821

1.033.707 662.219 574.515

Present Groei

Besteding
Opstartkosten nieuwe stichtingen 2.100 4.000 0

2.100 4.000 0

Uitvoeringslasten 3.529 4.502 18.767
3.529 4.502 18.767

Bijdragen aan lokale stichtingen
Bijdrage aan nieuwe plaatselijke stichtingen 0 0 20.000

0 0 20.000

5.629 8.502 38.767
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Stichting Present Nederland

Leusden

Kengetallen
werkelijk 

2018

begroot   

2018

Werkelijk 

2017

% % %
Totale bestedingen aan de doelstellingen
als % van de totale baten 90,6 76,1 80,8
als % van de totale lasten 88,3 78,5 83,9

Werving

Lasten eigen fondsenwerving
werkelijk 

2018

begroot   

2018

Werkelijk 

2017

€ € €

Besteding
Communicatie 4.170 2.000 3.613
Overige lasten eigen fondswerving 4.546 22.000 377

8.716 24.000 3.990

Uitvoeringslasten 28.239 36.014 7.506

36.955 60.014 11.496

Kengetallen
werkelijk 

2018

begroot   

2018

Werkelijk 

2017

% % %
Totale lasten eigen fondsenwerving als % van
de totale baten uit eigen fondsenwerving 3,9 8,7 2,0

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

fondsenwervende activiteiten.

18

 

 

 

 



Stichting Present Nederland

Leusden

Uitvoeringslasten

Werkelijk 

2018

Begroot   

2018

Werkelijk 

2017

€ € €

Personeelslasten
Lonen en salarissen 325.705 319.275 267.649

Sociale lasten 93.011 93.225 81.974

Overige personeelslasten 33.877 38.500 54.854

Af: doorberekende uren projecten -108.439 0 -104.930

344.154 451.000 299.547

Lonen en salarissen

Salarissen 274.544 268.950 262.414

Keuzebudget 51.161 50.325 46.698

325.705 319.275 309.112

Af: zwangerschaps-/ziekengelduitkering 0 0 41.463

325.705 319.275 267.649

Sociale lasten

Sociale lasten 51.584 49.500 46.083

Pensioenpremie 29.876 32.587 28.252

Bijdrage ziekteverzuimverzekering 11.551 11.138 7.639

93.011 93.225 81.974

Overige personeelslasten

Reiskostenvergoeding 21.724 25.000 12.280

Vrijwilligersvergoeding 3.875 4.500 4.300

Opleiding en trainingen 939 4.000 1.818

Overige personeelslasten 2.553 5.000 2.797

Inhuur personele diensten 4.786 0 33.659

33.877 38.500 54.854

In 2018 waren er gemiddeld 5,2 personeelsleden werkzaam, (2017: 5,2).
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Leusden

Werkelijk 

2018

Begroot   

2018

Werkelijk 

2017

€ € €

Afschrijving
Afschrijving inventaris 2.345 2.500 2.320

2.345 2.500 2.320

Huisvestingslasten
Huur inclusief energie en servicekosten 17.153 16.000 14.077

Overige huisvestingslasten 1.446 0 212

18.599 16.000 14.289

Algemene lasten
Kantoorbenodigdheden 2.067 3.500 726

Telefoon-/automatiseringslasten 6.513 3.000 4.760

Contributies en abonnementen 3.810 4.700 4.833

Verzekeringen 1.341 3.600 1.294

Accountantslasten 6.696 6.500 6.200

Advieslasten 3.091 3.000 4.498

Bestuurslasten 1.507 4.000 1.393

Rente- en banklasten 380 900 693

Overige algemene lasten 1.711 1.500 657

27.116 30.700 25.054
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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
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.

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.
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Leusden

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Afschrijvingen

Uitvoeringslasten

Pensioenen

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.

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.
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Stichting Present Nederland

Leusden

F   ONDERTEKENING BESTUUR

Leusden, 

H.J. Dannenberg H.A. Dijkstra

Voorzitter Penningmeester/secretaris

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

H. Tjalma-den Oudsten C.M. Boogaard-van Ommeren

H.E.L. Loeffen

Hierbij verklaart het bestuur de jaarrekening 2018 voor akkoord.
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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:

2018
€

Continuïteitsreserve -17.000
Bestemmingsreserves 0
Overige reserves -12.163

-29.163

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 2018

Afschrij- Des/inves- Afschrij-

Jaar van vings- Aanschaf Boekwaarde teringen vingen Boekwaarde

Omschrijving aanschaf percentage waarde 01-01-2018 2018 2018 31-12-2018

 % € € € € €

Inventaris

Kopieerapparaat/printer 2015 20,0 1.511         706 302 404

Kantoorinrichting 2015 20,0 7.897         3.949 1.579 2.370

TV's 2015 20,0 1.171         613 234 379

Laptop 2016 20,0 699           454 140 314

Telefooninstallatie 2016 20,0 323           225 65 160

Laptop 2018 20,0 749           749          25 724

12.350 5.947 749 2.345 4.351
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