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Balans per 31 december       

(na resultaatbestemming)      

(bedragen in euro’s)      

      

Activa  31 december 2020  31 december 2019 

      

Vlottende activa      

      

Vorderingen      

Overige vorderingen  (4) 924   437  

  924   437 

      

      

      

      

      

Liquide middelen (5)  10.013   16.668 

      

      

      

Totaal activa  10.937   17.105 
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Balans per 31 december      

(na resultaatbestemming)      

(bedragen in euro’s)      

      

Passiva 31 december 2020  31 december 2019 

      

      

Eigen vermogen (6)      

Stichtingskapitaal 9.966   15.413  

  9.966   15.413 

      

      

      

Kortlopende schulden      

Crediteuren 971   1.692  

  971   1.692 

      

      

      

      

Totaal passiva  10.937   17.105 
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Winst- en verliesrekening       

(bedragen in euro’s)      

      

      

 2020  2019 

      

Opbrengsten (9)  200   9.225 

      

      

Bedrijfskosten      

Uitgave in het kader van de doelstelling(10) (4.800)   (10.976)  

Overige bedrijfslasten (11) (686)   (2.470)  

  (5.486)   (13.446) 

      

Rente lasten en soortgelijke kosten (161)   (103)  

  (161)   (103) 

      

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor 
belastingen  (5.447)   (4.324) 

      
Belastingen over resultaat uit gewone 
bedrijfsvoering  -   - 

      

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering na 
belastingen  (5.447)   (4.324) 
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Algemene Toelichting 
 
1. Algemeen 

Stichting Zeilen met Visie, (‘de Stichting’), statutair gevestigd in Woudenberg, is een 

stichting opgericht onder Nederlandse wetgeving en is ingeschreven in het handelsregister 

onder nummer 32105437. 

 

De Stichting is opgericht op 10 december 2004. De Stichting heeft als doel de exploitatie 

van schepen met name ten behoeve van blinden en/of slechtzienden; de ondersteuning van 

stichtingen en/of ondernemingen met een gelijksoortig doel en voorts al wat daarmee 

rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

 

Per 1 januari 2009 is de Stichting gekwalificeerd als algemeen nut beoogde instelling (ANBI) 

door de Nederlandse Belastingdienst. 

 

Verslaggevingsperiode  

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2020, dat is geëindigd op balansdatum 

31 december 2020. 

 

Het bestuur was in 2020 als volgt samengesteld:  

G.J. Baan, voorzitter; 

T.G. Dijkstra, penningmeester; 

J.W.G.M. Mooren, lid. 

 

Beleid ten aanzien van het Eigen Vermogen 

Het beleid van het bestuur is om een zo groot mogelijk deel van de middelen direct aan de 

doelstellingen van de stichting ten goede te laten komen. Er zal in principe geen 

vermogensvorming binnen de stichting plaatsvinden, anders dan om enige continuïteit in de 

uitvoering van het werk en de nakoming van verplichtingen te garanderen. Een vermogen 

ter grootte van 12 maanden exploitatiekosten wordt daarvoor toereikend geacht.  

 

Continuïteit  

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 
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2. Grondslagen voor waardering  
 

2.1 Algemeen 

De Stichting is niet onderworpen aan wetten, regels of voorschriften met betrekking tot het 

opstellen van de jaarrekening. Naar de mening van het Bestuur van de Stichting is het 

belangrijk om de jaarrekening op te stellen in overeenstemming met algemeen aanvaarde 

verslaggevingsvereisten, zodat de activiteiten van de Stichting zo transparant mogelijk 

gepresenteerd worden. De Stichting heeft de jaarrekening opgesteld in overeenstemming 

met richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine organisaties (RJk), specifiek C1 voor 

kleine organisaties-zonder-winststreven. 

 

2.2 Liquide middelen 

Liquide middelen betreft rekening-couranten en deposito’s met een looptijd korter dan 3 

maanden. 

 

2.3 Eigen Vermogen 

Het eigen vermogen bestaat uit overige reserves. De overige reserves staan vrij ter 

beschikking aan het Bestuur. 

 

2.4 Lang- en kortlopende schulden 

Schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Schulden worden 

na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Indien er geen sprake is 

van agio of disagio en transactiekosten, is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de 

nominale waarde van de schuld. 

 

2.5 Overige activa en passiva 

De overige activa en passiva zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Voor eventuele 

oninbaarheid wordt een voorziening getroffen. 
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3. Grondslagen van de winst- en verliesrekening 

 

3.1 Algemeen 

De grondslagen voor de resultaatbepaling zijn hieronder vermeldt. Deze grondslagen zijn 

consistent gehanteerd in alle gepresenteerde jaren conform de richtlijnen voor de 

jaarverslaggeving voor kleine organisaties (RJk), specifiek C1 voor kleine organisaties-

zonder-winststreven.   

 

3.3 Kosten  

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. 

(Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen, die hun oorsprong vinden voor het 

einde van het boekjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de 

jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor 

het opnemen van voorzieningen.  

 

3.4 Rente  

Periodieke rentebaten en -lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 

betrekking hebben. 
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 Toelichting op de Balans     

(bedragen in euro’s)     

      

  
31 december 

2020  
31 december 

2019 

     

4. Overige vorderingen     

Vooruitbetaalde bedragen  924  437 

  924  437 

    

    

5. Liquide middelen    

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap 

     

     

6. Eigen vermogen     

   
Overige 

Reserves Totaal 

Stand per 1 januari 2019   19.737 19.737 

Af: Resultaat   (4.324) (4.324) 

Stand per 31 december 2019   15.413 15.413 

Bij: Resultaat   (5.447) (5.447) 

Stand per 31 december 2020   9.966 9.966 
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Toelichting op de Winst - en Verliesrekening   

(bedragen in euro’s)    

    

 2020  2019 

    

8. Opbrengsten    

Ontvangen donaties 200  200 

Bijdragen vaartochten -  9.025 

 200  9.225 

    

   

    

9. Uitgaven in het kader van de doelstelling    

Reiskosten  (715)  (4.106) 

Huur ligplaats (2.584)  (2.485) 

Onderhoudskosten Compaen (726)  (3.921) 

Overige kosten (775)  (464) 

 (4.800)  (10.976) 

  

    

10. Overige bedrijfslasten    

Marketingkosten -  (1.567) 

Operationele kosten -  (419) 

Verzekeringskosten (686)  (484) 

 (686)  (2.470) 
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Gebeurtenissen na balansdatum 
Op 11 maart 2020 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie de uitbraak van het coronavirus 

COVID-19 officieel tot pandemie verklaard. Als gevolg hiervan heeft het bestuur van de 

stichting een inschatting gemaakt van de (mogelijke) impact die het virus en de getroffen 

overheidsmaatregelen kan hebben op de stichting en de jaarrekening als geheel. 

De financiële gevolgen van deze pandemie zijn voor de stichting vooralsnog beperkt. Echter 

aangezien dit een bijzondere situatie is die naar verwachting nog even zal voortduren, is 

duidelijk dat er een mate van onzekerheid is met betrekking tot de toekomstige baten en 

lasten. Of en in welke mate dit effect heeft op de financiën wordt nauwlettend in de gaten 

gehouden. Op basis van de momenteel beschikbare informatie, onze huidige kennis, de 

inmiddels genomen maatregelen en de bestaande vermogens- en liquiditeitsbuffer is het 

bestuur van mening dat de gehanteerde continuïteits-veronderstelling bij het opmaken van 

de jaarrekening niet in gevaar komt. 

 

In 2021 heeft de stichting een donatietoezegging ontvangen voor een jaarlijkse donatie van 

15.000 euro per jaar voor een periode van drie jaar. Aan de donatie zijn geen voorwaarden 

verbonden. 

  

 

Lunteren, 23 maart 2021 

 

Namens het bestuur, 

 

 

T.G. Dijkstra 

Penningmeester  
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Overige gegevens 

 

 

Statutaire winstbestemmingsregeling 

Het resultaat blijkende uit de door het bestuur vastgestelde winst- en verliesrekening staat 

ter beschikking van het bestuur.   

Vooruitlopend op de goedkeuring door de vergadering van aandeelhouders, is het verlies 

ten laste gebracht van de overige reserves. 

 

 

Resultaat voorgaand boekjaar 

In de bestuursvergadering van 2020 is besloten het verlies over 2019 ten laste te brengen 

van de overige reserves. 

 

 


