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Balans per 31 december 2020 
 

Activa   2020   2019 

Vlottende activa         

Liquide middelen  [1] 54.591   59.596 

          

Vorderingen [2] 0   547 

          

Totaal   54.591   60.143 

          

Passiva         

Reserves en fondsen          

Reserves         

Continuïteitsreserve [3] 25.829   25.829 

Bestemmingsreserves [4] 875   875 

Overige reserves [5] 27.887   33.439 

    54.591   60.143 

          

Totaal   54.591   60.143 

 

 

Staat van Baten en Lasten 2020 
 

Staat van baten en lasten 2020   Werkelijk   Begroting   Werkelijk 

    2020   2020   2019 

Baten             

Baten uit fondsenwerving             [6] 14.260   23.500   22.016 

Totaal   14.260   23.500   22.016 

              

Lasten:             

Lasten doelstelling                        [7] 192   1.000   3.263 

Administratie- en beheerskosten    [8] 19.175   15.000   13.694 

Rente en soortgelijke baten/lasten      [9] 446   200   423 

Totaal   19.812   16.200   17.380 

              

Saldo baten en lasten voor bestemming   -/- 5.552   7.300   4.636 

              

Resultaat bestemming             

Saldo baten en lasten voor bestemming   -5.552   7.300   4.636 

Toevoeging continuïteitsreserve             0   100   4.636 

Saldo baten en lasten na bestemming   -/- 5.552   7.200   0 
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Toelichting op de jaarrekening 2020 
 

Algemeen  

Stichting De Weggeefwinkel opgericht op 25 oktober 2010 en is statutair gevestigd te Zeist. 

Het beheer van de gelden komt toe aan het bestuur. De geldmiddelen van de stichting kunnen 

worden gevormd door donaties, sponsorgelden en al hetgeen de stichting op andere wettige wijze 

verwerft.  

 

Tenzij anders vermeld zijn activa en passiva gewaardeerd tegen historische uitgaafprijs of kostprijs. 

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 

economische voordelen ervan naar de stichting zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar 

kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk 

is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische 

voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden 

vastgesteld.  

Daar waar nodig is rekening gehouden met een voorziening voor oninbaarheid. Alle bedragen zijn 

opgenomen in euro’s tenzij anders aangegeven. De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijnen 

van RKJ C1 organisaties-zonder-winststreven. 

 

Continuïteit 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

 

Bezoldiging bestuurders 

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. De bestuurders hebben gedurende het boekjaar 2020 

geen onkostenvergoeding ontvangen. 

 

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING 
 

Liquide middelen 

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders 

vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op 

kredietinstellingen en kasgelden. 

 

Reserves en Fondsen 

Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt in reserves en fondsen. De reserves van de 

stichting zijn verdeeld in een continuïteitsreserve, een bestemmingsreserve en de overige reserves. 

Deze worden bij de betreffende posten nader toegelicht.  

Het behaalde resultaat, rekening houdend met de bestemming van het resultaat, wordt gemuteerd 

in de overige reserve.        

 

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING 
 

Algemeen  

De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben, uitgaande van 

historische kosten. Toegekende bijdragen worden gerealiseerd op het moment dat ze worden 

ontvangen. 
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Baten  

De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben, uitgaande van 

historische kosten. Toegekende bijdragen worden gerealiseerd op het moment dat ze worden 

ontvangen. 

 

Lasten  

De bedrijfslasten worden verantwoord op de grondslag historische uitgraafprijs en worden 

toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 

 

Toelichting op de balans 
 

Activa 
De activa bestaan uit liquide middelen en vorderingen.  

1. Liquide middelen  

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders 

vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. 

 

Liquide middelen  2020 2019 

Kas 3.034 210 

ING betaalrekening 3.256 8.316 

Triodos betaalrekening 33.806 36.563 

Triodos spaarrekening 14.495 14.507 

Totaal per 31 december 2020 54.591 59.596 

 

2. Vorderingen 

Op balansdatum heeft de stichting geen vorderingen.  

 

Passiva 
De reserves vallen uiteen in de continuïteitsreserve, bestemmingsreserves en overige reserves. 

 

3. Continuïteitsreserve  

In het verslagjaar is geen resultaat toegevoegd of onttrokken aan deze reserve.  

 

Continuïteitsreserve  

Stand per 1 januari 2020 25.829 

Mutatie 2020 0 

Stand per 31 december 2020 25.829 

 

Deze reserve is gevormd conform de richtlijnen van de Commissie Herkströter. en dient als buffer, 

zodat de activiteiten van de stichting enige tijd kunnen worden voortgezet bij financiële tegenslagen. 

Het betreft met name de risico’s van fluctuerende en/of tegenvallende inkomsten of onvoorziene 

kosten in de exploitatie. De reserve mag conform bovengenoemde richtlijn maximaal anderhalf maal 

de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie bedragen. Als kosten van de werkorganisatie worden 

aangemerkt: beheerskosten. 
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4. Bestemmingsreserves 

De bestemmingsreserve is in het verslagjaar niet gewijzigd.  

Bestemmingsreserve   

Stand per 1 januari 2020 875 

Mutatie 2020 0 

Stand per 31 december 2020 875 

 

 

De bestemmingsreserve bestaat uit nog niet bestede donaties, sponsorgelden, legaten en 

schenkingen waaraan door het bestuur een specifiek bestedingsdoelstelling is meegegeven. Het 

verschil tussen de in het boekjaar ontvangen geoormerkte gelden en de geoormerkte bestedingen 

muteert in de bestemmingsreserve. 

 

Deze reserve is een onderdeel van het vrij besteedbaar vermogen waarvan de beperkte 

bestedingsmogelijkheid door het bestuur is bepaald.  Het bestuur heeft deze beperking zelf 

aangebracht en kan ze dus ook zelf opheffen. 

 

5. Overige reserves 

Het negatief resultaat over 2020 is in zijn geheel onttrokken aan de overige reserves.  

 

Overige reserves   

Stand per 1 januari 2020 33.439 

Bij: resultaat 2020 (negatief) -5.552 

Stand per 31 december 2020 27.887 

 

De overige reserve staat ter vrije beschikking aan het bestuur om aan de geformuleerde 

doelstellingen te besteden. Het behaalde resultaat, rekening houdend met de bestemming van het 

resultaat, wordt gemuteerd in de overige reserve. 

 

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten 
 

6. Baten 

 

Baten       Werkelijk Begroting Werkelijk 

        2020 2020 2019 

Netto baten recycling en winkel 11.199 23.000 21.632 

Donaties particulieren  3.062 500 384 

Som der baten     14.260 23.500 22.016 

 

De baten zijn in 2020 lager dan begroot en ook lager dan in 2019. De reden hiervoor is dat de winkel 

vanwege corona een groot deel van het jaar gesloten was, of beperkt geopend. Dit zorgde voor 

minder baten als gevolg van bijdragen van klanten. 

 

De donaties zijn wel sterk toegenomen, mede als gevolg van verschillende acties om mensen aan te 

spreken.  
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7. Lasten doelstelling 

 

 Lasten doelstelling Werkelijk Begroting Werkelijk 

  2020 2020 2019 

Activiteiten (Dagje uit) 0 750 1.932 

Transportkosten (recycling) 91 250 331 

Het goede doel 101 0 1.000 

 Totaal  192 1.000 3.263 

 

Onder andere als gevolg van corona waren er minder lasten ten behoeve van de doelstelling.  

 

8. Administratie- en beheerkosten 

 

 Administratie- en beheerkosten Werkelijk Begroting Werkelijk 

  2020 2020 2019 

Abonnementen en Contributies 183 400 205 

Website en communicatie 371 100 139 

Energie 12.432 10.000 9.797 

Kantinekosten 907 1.500 1.410 

Kantoorkosten 282 200 178 

Inventaris en materiaal 2.540 1.000 350 

Representatie 290 500 381 

Kasverschil 74 0 1 

Vrijwilligers 2.008 1.200 1.103 

Verzekeringen 86 100 130 

 Totaal  19.175 15.000 13.694 

 

Deze kosten zijn hoger dan begroot. Dit komt deels door eenmalige uitgaven en deels door de 

energierekening 

De stichting moet zelf de energiekosten voor het pand betalen. Deze waren hoger dan in 2019. 

Omdat de winkel minder open was, zijn de kantinekosten lager dan begroot.  

Mede vanwege corona is er inventaris en materiaal aangeschaft. Dit betreft spullen om buiten een 

‘markt’ op te zetten, zoals rolcontainers en partytenten. Ook is er een laptop gekocht.  

De kosten voor vrijwilligers betreft attenties en activiteiten voor vrijwilligers. Dit betreft zowel 

algemene attenties, als attenties bij specifieke gelegenheden.  
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9. Rente en soortgelijke baten/lasten      

Rente en soortgelijke baten/lasten       Werkelijk Begroting Werkelijk 

 2020 2020 2019 

Rente spaarrekening 0 0 0 

Bankkosten 446 200 423 

Som der financiële lasten 446 200 423 

 


