Jaarrekening
Ivonne van de Ven Stichting
2019

Ivonne van de Ven Stichting
Versterking suïcide preventie in Nederland

1

Inhoudsopgave

Jaarrekening
Balans per 31 december
Staat van baten en lasten over 2019
Algemene toelichting
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Grondslagen voor de staat van baten en lasten
Toelichting op de balans
Toelichting op de staat van baten en lasten

2
3
4
5
5
6
7

Overige gegevens
Statutaire regeling inzake de saldobestemming
Gebeurtenissen na balans datum

Adres van de stichting:
Ivonne van de Ven Stichting
Van Pallandstraat 46
6814 GR Arnhem
KVK 35029905
Bank ING
IBAN NL95 INGB 0008118471
BIC
INGBNL2A
info@ivonnevandevenstichting.nl
www.ivonnevandevenstichting.nl

Bestuursleden:
M.G.J. van Leeuwen Voorzitter
A.J.B. Bontius
Secretaris
J.H. de Jonge
Penningmeester

Datum goedkeuring jaarrekening

M.G.J. van Leeuwen, voorzitter

2

8
8

A.J.B.Bontius, secretaris

3

1

Balans
Activa
31-12-2018

31-12-2017

Liquide middelen

€ 13.650

€ 18.449

Totaal Activa

€ 13.650

€ 18.449

Reserve en Fondsen

31-12-2018

31-12-2017

Totaal algemene reserve

€ 13.650

€ 18.449

Totaal Passiva

€ 13.650

€ 18.449

Passiva
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Staat van Baten en Lasten
Baten

Werkelijk 2018

Subsidie VWS
Bijdrage in kosten doelstelling
Giften
Financiële bate

€

€ 7.905
€ 202
€
10
0
€ 8.117

Inkomsten uit donaties en giften

Werkelijk 2017

€

€
€
€
344

0
118
10

€

472

Werkelijk 2018

Werkelijk 2017

€ 10.734
€
716
€
996
€
470

€
€
€
€

0
101
696
0

€ 12.916

€

797

-/-€ 4.799

€

-/- 325

Lasten

Besteed aan doelstellingen
Wervingskosten
Kosten beheer en administratie
Financiële lasten
Som van de lasten

Saldo baten en lasten
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Algemene toelichting
Activiteiten
De Ivonne van de Ven Stichting zet zich in om suïcides te voorkomen en de pijn, het verdriet, de wanhoop
en de eenzaamheid, die met suïcidaliteit gepaard gaan bespreekbaar te maken.
Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen zoals
die door de Raad voor Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650). In dit boekjaar hebben geen
aanpassingen plaatsgevonden.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
Effecten
Effecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde per balansdatum.
Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije
beschikking aan de stichting.
Reserves en fondsen
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.
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Grondslagen voor de staat van baten en lasten
Algemeen
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar.
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Toelichting balans

Liquide middelen
De specificatie van de liquide middelen luidt als volgt:
Liquide middelen

Beschrijving

31-12-2018

31-12-2017

Bankrekening
Bankrekening
Beleggingsrekening

ING
UGBI
ING

€
134
€ 2.318
€ 11.198

€ 1.420
€ 5.349
€ 11.680

€ 13.650

€ 18.449

31-12-2018

31-12-2017

Totaal Liquide middelen

Algemene reserve
Het verloop overzicht luidt als volgt:
€ 18.449
€ 18.774
€ -/- 4.799
€ -/- 325
€ 13.650
€ 18.449

Stand 1 januari
Resultaat
Stand 31 december
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Toelichting op de staat van baten en lasten
In 2018 is de tweede verhalenbundel met verhalen van nabestaanden uitgegeven.
Verwacht wordt dat in 2019 voldoende inkomsten binnen komen om de gemaakte kosten te kunnen
dekken.
Toelichting financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten bestaat uit een negatief beleggingsresultaat van de beleggingsrekening.
Ratio’s
Omschrijving

2018

2017

Doelbestedingsratio
Kosten eigen fondsenwerving
Kosten beheer en administratie
Financiële baten en lasten

132,2%
8,8%
12,2%
5,7%

0%
21,3%
147,4%
0%

De stichting heeft geen werknemers in dienst. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun
werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte kosten.
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Overige gegevens
Vaststelling en goedkeuring
Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering op
28 april 2019.
Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming/bestemming van het saldo van baten en lasten
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.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld.
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Met opmerkingen [a1]: Moet zijn: 2020?

