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Activa 31-12-2015 31-12-2014 Passiva 31-12-2015 31-12-2014

Liquide middelen Stichtingsvermogen 1.703€            497€               

Rabobank 1.703€            497€               

Totaal activa 1.703€           497€               Totaal passiva 1.703€           497€               

Baten

Donaties

Donaties 27.382€          54.688€          

Donaties via donateurskaarten 1.770€            927€               

Donaties via ambassadeurs 5.000€            -€                

Opbrengsten gebruik gebouw 650€               -€                

34.802€          55.615€          

Donaties aan Toon Hermans Huis Roermond -33.500€        -55.100€        

1.302€            515€               

Financiële baten en lasten

Rente en kosten bank -96€                -18€                

-96€                -18€                

Netto-resultaat 1.206€          497€             

20142015

Staat van baten en lasten 2015

Stichting Vrienden van het Toon Hermans Huis Roermond

Stichting Vrienden van het Toon Hermans Huis Roermond

Balans per 31 december 2015



Stichting Vrienden van het Toon Hermans Huis Roermond

Toelichting op de balans per 31 december 2015

Activa

31-12-2015 31-12-2014

Liquide middelen € €

Bankrekening 1.703 497

1.703 497

De per 31 december 2014 aanwezige liquide middelen staan de stichting ter vrije bischikking.

Stichting Vrienden van het Toon Hermans Huis Roermond

Toelichting op de balans per 31 december 2015

Passiva

Vermogen

31-12-2015 31-12-2014

€ €

Stichtingsvermogen 1.703 497

1.703 497



GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Activiteiten

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Liquide middelen

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Ter 

verbetering van het inzicht zijn waar nodig de vergelijkende cijfers geherrubriceerd.

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee 

bij de waardering rekening gehouden.

De activiteiten van Stichting Vrienden van het Toon Hermans Huis Roermond, statutair gevestigd te Roermond en feitelijk gevestigd aan 

de Olieslagerstraat te Roermond, bestaan voornamelijk uit  het werven van gelden en middelen ter ondersteuning van de stichting 

genaamd: Stichting Toon Hermans Huis Roermond.

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en de richtlijnen 

voor de jaarverslaggeving voor organisaties zonder winststreven (Rjk C1)

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders 

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze 

voorzienbaar zijn.



GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming 

van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong 

vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.






