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ACCOUNTANTSRAPPORT



Aan het bestuur van
Stichting Beschermde Wieg  
Kuipershaven 17  
3311AL Dordrecht

Kenmerk Behandeld door Datum

40121/PED/2019 G.M. Langerak 23 april 2020

Onderwerp

Jaarrapport 2019

Geachte bestuursleden en andere belanghebbenden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot de stichting.

1                OPDRACHT
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van de stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 22.762 en de staat van baten en lasten sluitende met een negatief resultaat van € 42.789,
samengesteld.

2                SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT
Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting Beschermde Wieg te Dordrecht is door ons samengesteld op basis van de
van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019, de winst-en-
verliesrekening en het kasstroomoverzicht over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze
toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving
opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor
accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt
van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in
overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij
hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële
verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Beschermde
Wieg. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om
een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere
gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel,
vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met
de door u verstrekte gegevens.



3                ALGEMEEN

3.1                Doelstelling
De activiteiten van Stichting Beschermde Wieg bestaan voornamelijk uit fondswerving voor:
- De ondersteuning van zwangere vrouwen die, om welke reden dan ook, geen reguliere hulpverlening
durven, willen of kunnen zoeken;
- Het leveren van een bijdrage aan feitelijke oplossingen om het leven van pasgeboren baby's te
beschermen.

3.2                Bestuur
Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door:
- Mevrouw B.M. Muller, voorzitter
- De heer R.H. Holl, lid
- De heer M.A.T. Schroots, secretaris
- Mevrouw J.L.M. van Benthem-den Bakker, lid
- Mevrouw C.J.A. Nusteling, bestuurder
- Mevrouw H.A.E. Osinga-de Visser, penningmeester

3.3                Oprichting stichting
Bij notariële akte d.d. 2 september 2014 verleden voor notaris Mr. J. Kemper te Rotterdam is opgericht
Stichting Beschermde Wieg. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum gedreven voor
rekening en risico van Stichting Beschermde Wieg. 
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4                FISCALE POSITIE

4.1                Vrijstelling vennootschapsbelasting
De stichting is vrijgesteld voor heffing van Vennootschapsbelasting aangezien zij geen winstoogmerk
heeft.

4.2                ANBI
De stichting heeft een ANBI beschikking sinds haar oprichting.

Hiermee vertrouwen wij erop aan uw opdracht te hebben voldaan en uw voldoende te informeren omtrent
de jaarcijfers van de stichting. Uiteraard zijn wij graag bereid nadere toelichtingen te geven.

Hoogachtend,
Drechtsteden Accountants en Adviseurs BV

drs. P. Deege 
Accountant-Administratieconsulent              
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FINANCIEEL VERSLAG



BESTUURSVERSLAG OVER 2019

Algemeen
De Stichting Beschermde Wieg te Dordrecht werd op 02-09-2014 opgericht bij notariële akte, verleden
voor Mr. J. Kemper, notaris te Rotterdam (Schaap & Partners). 

Ultimo boekjaar 2019 bestond het bestuur uit de navolgende personen: 
- Mevr. B.M. Muller, voorzitter 
- Mevr. H.A.E. Osinga, penningmeester
- De heer M.A.T. Schroots, secretaris 
- De heer R.H. Holl, lid 
- Mevr. J.L.M. van Benthem, lid 
- Mevr. C.J.A. Nusteling, lid 

Het bestuur wist zich bijgestaan door de volgende adviseurs: 
- Mevr. E. Smit 

Daarnaast fungeert een Raad van Advies als klankbordgroep welke advies uitbrengt over m.n. ethische
aangelegenheden. 

Doel
De Stichting heeft ten doel: 
a. Zwangere vrouwen te ondersteunen die, om welke reden dan ook, geen reguliere hulpverlening durven,
willen of kunnen zoeken.
b. Actief mee te denken over en een bijdrage te leveren aan feitelijke oplossingen om het leven van
pasgeboren baby's te beschermen.
c. Het verzamelen van alle feitelijke gegevens m.b.t. de onder a en b geschetste problematiek.
d. Voorts al hetgeen met e.e.a. rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin van het woord. 

Bestuurlijke activiteiten
Het bestuur kwam in het verslagjaar zeven maal in vergadering bijeen te Dordrecht. Daarbij werd o.m.
aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

- De gang van zaken rond de door vrijwilligers beheerde particuliere B.W.-kamers, de uitwisseling van
ervaringen, scholingsactiviteiten etc. 
- De mogelijke opening van B.W.-kamers in diverse ziekenhuizen. 
- De geboden preventieve activiteiten via de 24/7 bereikbare gratis telefoonlijn en de sociale media; de
evaluatie en verslaglegging daarvan. 
- Het symposium ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de Stichting. 
- Het overleg met ketenpartners, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en leden van de Tweede Kamer
m.n. rond de door ons voorgestane wijziging van art. 256 Wetboek van Strafrecht, waarmee het
achterlaten van een baby op verantwoorde wijze c.q. een veilige plaats niet langer strafbaar wordt gesteld.

- Het overleg met het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport om ervaringen uit te delen, met als doel erkenning te krijgen voor de doelgroep, doelstelling en
activiteiten van de Stichting; 
- De wenselijkheid bij meer tot de doelgroep behorende moeders in beeld te komen. 
- De werving van de benodigde middelen via sponsoren en fondsen. 
- De subsidie aanvraag bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
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Financiële situatie
In het jaar 2019 is er een negatief resultaat bereikt van € 42.789 wat ten laste is gebracht aan de
continuïteitsreserve. De continuïteitsreserve is hierdoor gedaald tot € 398 negatief (2018 € 42.391). Dit
resultaat wordt met name veroorzaakt door forse daling met 44% van de donaties en giften en een lichte
stijging met 6% van de lasten die gemaakt zijn voor de groei van de organisatie. De noodzaak tot een
subsidie aanvraag bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werd hierdoor alleen
duidelijker. De subsidie aanvraag zou echter alleen mogelijk zijn als wij erkent zouden worden door het
Ministerie. Deze investeringen zien wij ook als noodzakelijk om in de toekomst de Stichting zo transparant
en robuust mogelijk haar werk te laten uitvoeren. 

De donaties en giften zijn voor 2019 gedaald tot € 28.831 (2018: € 51.503). Wij zijn onze verstrekkers
enorm dankbaar voor elke donatie en gift die zij aan ons verstrekken. Daarnaast hadden wij nog
opbrengsten van de boeken van Barbara Muller voor in totaal € 6.330 (2018: € 14.140). Het symposium
voor ons vijfjarig jubileum zal pas in 2020 plaatsvinden, waardoor we ook nog geen opbrengsten hebben
mogen ontvangen hiervoor (2018 € 2.613). In 2020 zal een nieuw boek verschijnen van Barbara Muller,
genaamd Lief, Liever Liefde, waarmee we een stijging verwachten van de boekopbrengsten.   

De Beschermde Wiegkamer in Den Helder is uitgesteld tot 2020. Dankzij de donaties en giften zijn de
overige Beschermde Wiegkamers nog steeds voorzien van inrichting en beveiliging en hebben wij 24/7
ondersteuning kunnen bieden aan zwangere vrouwen en bescherming van pasgeboren baby's. Dit is
deels mogelijk geweest dankzij giften in natura, deels doordat Beschermde Wieg deze heeft kunnen
financieren. 

Uiteindelijk bedroegen de kosten voor de ondersteuning van zwangere vrouwen en bescherming van
pasgeboren baby's inclusief personeelslasten € 46.612 (2018: € 43.729). De Stichting werkt voornamelijk
met vrijwilligers. De Stichting heeft één betaalde medewerker (tevens bestuurslid) in dienst. De overige
bestuurders en de vrijwillige medewerkers van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen
vergoeding. Eventuele onkosten worden wel vergoed. Aangezien de Stichting niet onder een CAO valt, is
dit salaris in 2019 niet-CAO gerelateerd. 

De personeelslasten zijn gestegen, doordat met name het aantal werkzame uren en ook het salaris van
de betaalde kracht is verhoogd om te komen tot een meer acceptabel niveau gezien de werkzaamheden.
Hierdoor bedragen de personeelslasten € 35.977 (2018: € 24.414) wat het grootste deel vormt van de
lasten besteed aan de doelstelling van ondersteuning van zwangere vrouwen en bescherming van
pasgeboren baby's. 

De lasten van fondsverwerving zijn gedaald doordat de herdruk van boeken van Barbara Muller, voorzitter
van de Stichting, al in 2018 heeft plaatsgevonden. Hierdoor zijn in totaal de lasten voor eigen
fondsenwerving gedaald tot € 4.717 (2018: € 16.471).  

In 2019 is er door Xpertise Zorg een sociaal maatschappelijke impactmeting gedaan, omdat het van groot
belang is onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de impact van onze stichting op de maatschappij.
De onderzoekslasten hiervoor bedragen € 7.865.

Vanwege de groei van de organisatie, de ANBI status die wij hebben en vooral het feit dat wij zo
transparant mogelijk willen zijn als stichting, hebben wij kosten moeten maken voor het opstellen van de
jaarrekening door onze accountant en voor het verrichten van onze administratie voor in totaal € 4.180 
(2018: € 4.985). 
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Risico's
Als grootste risico voor de Stichting zien wij de afhankelijkheid van fondsen, doordat de Stichting nog
geen subsidie heeft ontvangen vanuit de overheid. Inmiddels is in 2020 een subsidie aangevraagd en ook
goedgekeurd voor een 3-jaarlijkse subsidie van € 100.000 voor de periode 2020-2022. 

Hieruit voortvloeiend is de afhankelijkheid van vrijwilligers een belangrijk risico. In het geval van een
zekere, continue stroom van gelden, is er de mogelijkheid om onze 24/7 dienstverlening te kunnen
uitoefenen met medewerkers in vaste dienst. Met de inmiddels toegekende subsidie willen wij deze
onafhankelijkheid voorkomen. 

Beide risico's spelen op dit moment nog geen grote rol, doordat de Stichting inmiddels de goedkeuring
voor de subsidie heeft ontvangen. Dankzij de gedane investeringen in de fondsenwerving, verwachten wij
ook de donaties en giften voor komende jaren (vanaf 2020) te kunnen laten groeien. 

Personeelsleden
Bij de Stichting was in 2019 gemiddeld 1 personeelslid werkzaam voor 60% berekend op fulltimebasis 
(2018: 1). 

Overige zaken
De Stichting heeft op 19 oktober 2019 een brief ontvangen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid
waarin vermeld wordt dat de grondslag voor strafrechtelijke vervolging is komen te vervallen voor de
Stichting bij haar activiteiten voor ondersteuning van zwangere vrouwen en bescherming van pasgeboren
baby's. Zowel de Stichting als degenen die een kind achterlaten in een veilige omgeving van een
vondelingenkamer, waarin het kind alle zorg krijgt die het behoeft, hoeven onder die omstandigheden niet
te vrezen voor strafrechtelijke vervolging. 

Daarnaast heeft de Stichting op 20 maart 2020 goedkeuring gekregen voor een projectsubsidie voor
Activiteiten 2020-2022 van ten hoogste € 300.000 als bedoeld in artikel 1.5, onder d van de Kaderregeling
subsidies OCW, SZW en VWS. Vanaf 2020 zal dan ook gestart worden met de activiteiten zoals vermeld
in de subsidie aanvraag. 

Vanaf 2020 volgt de Stichting de CAO voor Jeugdzorg. Dit geldt ook voor de pensioenverplichtingen voor
de medewerker van de Stichting. 

In 2020 heeft de Stichting aan één bestuurslid de maximale vrijwilligersvergoeding van € 1.700 uitbetaald
in verband met de door haar gemaakte reiskosten en overige kosten. 
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JAARREKENING 2019
Balans per 31 december 2019
Staat van baten en lasten over 2019
Toelichting op de balans per 31 december 2019
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019



1                BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na verwerking van het verlies)

31 december 2019

€ €

31 december 2018

€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa ten dienste
doelstelling  (1)

Inventaris 481 676

Vlottende activa

Vorderingen  (2)

Debiteuren - 5.807
Overige vorderingen - 1.763
Overlopende activa 2.806 -

2.806 7.570

Liquide middelen  (3) 19.475 51.542

 22.762 59.788

PASSIVA

Reserves en fondsen  (4)

Continuiteitsreserve -398 42.391

Kortlopende schulden
Crediteuren 465 1.420
Belastingen en premies sociale
verzekeringen 11.846 7.272
Overige schulden - 3.284
Overlopende passiva 10.849 5.421

23.160 17.397

 22.762 59.788
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2                STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Saldo 2019

€

Saldo 2018

€

Baten

Donaties en giften  (5) 28.831 51.503

Som van de geworven baten 28.831 51.503
Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten  (6) 7.951 16.753

Som der baten 36.782 68.256

Lasten
Besteed aan de doelstellingen  (7) 66.673 57.010

Wervingslasten
Lasten eigen fondsenwerving  (8) 4.717 16.471

Kosten van beheer en administratie
Afschrijvingen materiële vaste activa  (9) 195 195
Kantoor lasten  (10) 2.186 740
Promotionele uitgaven  (11) 1.203 1.341
Algemene lasten  (12) 4.180 4.985

7.764 7.261

Saldo voor financiële baten en lasten -42.372 -12.486
Financiële baten en lasten  (13) -417 -574

Saldo exploitatie -42.789 -13.060

Resultaatbestemming
Continuiteitsreserve -42.789 -13.060

Jaarrapport
Stichting Beschermde Wieg, Dordrecht
Samenstellingsverklaring
afgegeven op 23 april 2020

- 11/21 -



3                KASSTROOMOVERZICHT 2019
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

2019

€ €

2018

€ €

Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatiesaldo -42.372 -12.486
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen 195 195
Veranderingen in het werkkapitaal:
Mutatie vorderingen 4.764 -2.473
Mutatie kortlopende schulden (exclusief
schulden aan kredietinstellingen) 5.763 10.723

Kasstroom uit exploitatie -31.650 -4.041

Betaalde interest -417 -574

Kasstroom uit operationele activiteiten -32.067 -4.615

-32.067 -4.615

Samenstelling geldmiddelen
2019

€ €

2018

€ €

Geldmiddelen per 1 januari 51.542 56.157

Mutatie liquide middelen -32.067 -4.615

Geldmiddelen per 31 december 19.475 51.542
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4                GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Beschermde Wieg (geregistreerd onder KvK-nummer 61372064), statutair
gevestigd te Dordrecht, bestaan voornamelijk uit fondswerving voor de ondersteuning van zwangere
vrouwen die, om welke reden dan ook, geen reguliere hulpverlening durven, willen of kunnen zoeken en
daarnaast ook voorhet leveren van een bijdrage aan feitelijke oplossingen om het leven van pasgeboren
baby's te beschermen.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële
verslaggeving. Daarbij is (zoveel mogelijk) aangesloten op de Richtlijnen voor Fondswervende
instellingen.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze
referenties wordt verwezen naar de toelichting.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa ten dienste doelstelling

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk
aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in
mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.
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GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het exploitatiesaldo wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten wegens geleverde prestaties,
subsidies en/ of vrijwilllige bijdragen toerekenbaar aan het verslagjaar en lasten op basis van historische
uitgaafprijs en voor zover toerekenbaar aan het verslagjaar.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd
of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar
waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

Afschrijvingen

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de
afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -
lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Belastingen

De stichting is vrijgesteld voor heffing van vennootschapsbelasting.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

Jaarrapport
Stichting Beschermde Wieg, Dordrecht
Samenstellingsverklaring
afgegeven op 23 april 2020

- 14/21 -



5                TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Activa

1. Materiële vaste activa ten dienste doelstelling

Inventaris

€

Boekwaarde per 1 januari 2019
Aanschaffingswaarde 975
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -299

676

Mutaties 
Afschrijvingen -195

Boekwaarde per 31 december 2019
Aanschaffingswaarde 975
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -494

Boekwaarde per 31 december 2019 481

Afschrijvingspercentages
%

Inventaris  20

2. Vorderingen

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Debiteuren
Nog te ontvangen donaties - 5.807

Overige vorderingen
Voorschotten personeel - 1.763

Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten 2.806 -

3. Liquide middelen
Triodos Bank 19.475 51.542
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Passiva

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

4. Reserves en fondsen
Continuiteitsreserve -398 42.391

2019

€

2018

€

Continuiteitsreserve
Stand per 1 januari 42.391 55.451
Ingehouden exploitatiesaldo verslagjaar -42.789 -13.060

Stand per 31 december -398 42.391

Het bestuur van de stichting heeft vastgesteld dat zij ernaar streeft in het kader van continuiteit minimaal
1x de jaarbegroting van de lasten van de Beschermde Wieg als continuiteitsreserve aan te houden. 

31-12-2019 

€

31-12-2018

€

Crediteuren
Openstaande te betalen facturen 465 1.420

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing 2.146 1.629
Pensioenen 9.700 5.643

11.846 7.272

Overige schulden
Stichting het Babyhuis - 3.284

Overlopende passiva
Vakantiegeld 1.462 -
Accountantskosten 1.522 3.921
Vrijwilligersvergoeding - 1.500
Onderzoekskosten 7.865 -

10.849 5.421
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6                TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Saldo 2019

€

Saldo 2018

€
5. Donaties en giften
Collecten 1.115 417
Donaties en giften 27.716 51.086

28.831 51.503

6. Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of
diensten
Verkoop boeken 6.330 14.140
Symposium 95 2.613
Workshops 1.026 -
Gastoptreden 500 -

7.951 16.753

7. Besteed aan de doelstellingen

Ondersteuning van zwangere vrouwen en bescherming van
pasgeboren baby's 
Beveiligingskosten - 120
Inrichting kamers 1.257 10.901
Personeelslasten 35.977 24.414
Kosten vrijwilligers 1.683 2.408
Reiskosten 3.152 2.596
Verzorging 176 115
Verblijfslasten - 138
Telefoonlasten 2.815 2.180
Automatiseringskosten 1.181 857
Inhuur verloskundige 371 -

46.612 43.729

Communicatie en informatie
Reklame 4.176 4.515
Website 4.302 5.183
Symposium 1.957 1.570
Brochures 1.761 2.013

12.196 13.281

Onderzoek
Effectonderzoek 7.865 -

8. Lasten eigen fondsenwerving
Uitgave boek 3.507 14.262
Overige fondsverwerving 1.210 2.209

4.717 16.471
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Afschrijvingen
Saldo 2019

€

Saldo 2018

€
9. Afschrijvingen materiële vaste activa
Inventaris 195 195

Overige bedrijfslasten
10. Kantoor lasten
Kantoorbehoeften 1.703 701
Contributies en abonnementen 483 39

2.186 740

11. Promotionele uitgaven
Representatiekosten 1.203 1.341

12. Algemene lasten
Accountants- en administratiekosten 4.148 4.957
Overige algemene kosten 32 28

4.180 4.985

13. Financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke kosten -417 -574

Rentelasten en soortgelijke kosten
Rente en kosten bankrekening -417 -296
Boete en kosten Belastingdienst - -278

-417 -574
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Dordrecht, 23 april 2020

B.M. Muller (voorzitter) H.A.E. Osinga-de Visser (penningmeester) 



OVERIGE GEGEVENS



OVERIGE GEGEVENS

1                Accountantscontrole
De stichting is niet controleplichtig. Daarom is er geen controleverklaring toegevoegd aan de jaarrekening.
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