
Jaarrapport Stichting Roerend Goed

2019



Stichting Roerend Goed

De Stichting is opgericht op 6 februari 1991 en heeft als vestigingsplaats Amsterdam

Het bestuur bestaat uit:

Pieter Spee, Penningmeester

Phil van Tongeren, Secretaris

Marjolein Kelting, Vice-voorzitter

De bestuurders zijn gezamenlijk bevoegd tot het nemen van besluiten.

Doel van De Stichting Roerend Goed

De Stichting Roerend Goed is de afgelopen jaren weer actief geworden en houdt zich bezig met het 

door, voor en met bijzondere doelgroepen (doen) realiseren van projecten op het gebied van de 

podiumkunsten en aanverwante kunstvormen en het verrichten van al wat hiermee -in de ruimste zin 

genomen -in verband staat of daaraan kan bijdragen. De Stichting richt zich op doelgroepen die om 

welke reden dan ook te maken hebben met een minderheids- en/of achterstandspositie. De 

doelstelling per project varieert van bijvoorbeeld educatief, bij (film en/ of theater) projecten voor, 

door en met onder andere jongeren tot het bieden van (h)erkenning. Voorbeelden hiervan zijn 

filmprojecten met voor en door jongeren, zoals ‘Droom je toekomst’ en voorstellingen met, voor en 

door ouderen en buurtbewoners over Liefde boven de 60 en Eenzaamheid. 

Daarnaast worden er voorstellingen gemaakt ( schrijven en spelen), waaronder monologen van en 

over vrouwelijke beeldhouwers en kunstenaars. 

Deze spelen voornamelijk op locatie voor onder meer cursisten in ateliers en werkplaatsen en galeries.

De Stichting heeft nadrukkelijk geen winstoogmerk maar is opgericht vanuit sociale motieven.

Adres van de stichting:

Cornelis Trooststraat 40 4

1072JG  Amsterdam

020-6854397

Vaststelling en goedkeuring 

Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar 

vergadering op 11 juni 2020.

Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom 

ontbreekt een controleverklaring van de onafhankelijke accountant.

Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en 

lasten is opgenomen. In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald.

Het bestuur keurt de resultaatbestemming goed door het vaststellen van de jaarrekening

waarin de resultaatbestemming is opgenomen.

Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld.
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Balans

Activa

Liquide middelen Beschrijving 31-12-2019 31-12-2018

Bankrekening NL20INGB 0006 2596 52 634 1209

Totaal Activa 634 1209

Passiva

Algemene reserve 634 1209

Totaal Passiva 634 1209

Staat van Baten en Lasten 2019 2018

inkomsten uit subsidie 1800 1700

inkomsten uit voorstellingen 1749 0

Som van de baten 3549 1700

besteed aan doelstellingen 3388 2975

wervingskosten 402 0

kosten beheer en administratie 334 143

Som van de lasten 4124 3118
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ALGEMENE GRONDSLAGEN

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen

zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650).

In dit boekjaar hebben geen aanpassingen plaatsgevonden.

Continuïteitsveronderstelling

De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Stelsel- en schattingswijzigingen

Gedurende dit boekjaar hebben zich geen stelsel- of schattingswijzigingen voorgedaan.

Vergelijking met voorgaand boekjaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven 

ten opzichte van het voorgaand jaar.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde

Algemene reserve

Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden.

Dit bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden

besteed.

GRONDSLAGEN VOOR DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Algemeen

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

De toerekenng volgt een bestendige gedragslijn. Dit houdt in dat bij de lasten rekening wordt gehouden

met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen

dan wel betaald.

Baten

Alle opbrengsten worden voor het brutobedrag onder de baten opgenomen.

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waar zij betrekking

op hebben. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden.

Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte kosten. 

De stichting heeft geen werknemers in dienst.

Ratio's

Omschrijving 2019 2018

Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding/totaal baten) 95,46% 175,00%

Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding/totaal lasten) 82,15% 95,41%

Kosten beheer & administratie/totaal lasten 9,41% 4,59%


