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Balans 31-12-2019 31-12-2018

Activa

Verbouwing pand 28.956        2.704              

Inrichting pand 2.658          11.327            

Overige inventaris 99               378                 

Liquide middelen 4.693          12.896            

Nog te ontvangen bedragen 362             -                  

Totaal activa 36.769        27.306            

Passiva

Eigen vermogen 5.929          -                  

Resultaat boekjaar 29.463        5.929              

35.392        5.929              

Nog te betalen bedragen 1.377          1.377              

Vooruitontvangen giften -              20.000            

Totaal passiva 36.769        27.306            



Resultatenrekening 2019 2018

Inkomsten:

Ontvangen giften 48.936        11.958            

Huurinkomsten 13.900        -                  

Totaal inkomsten: 62.836       11.958           

Uitgaven:

Leefgeld 460             -                  

Boodschappen 402             44                   

Onkosten vrijwilligers 1.841          -                  

Huisvestingskosten 26.592        4.000              

Kantoorkosten 849             120                 

Afschrijving verbouwing pand 1.500          -                  

Afschrijving inrichting pand 665             400                 

Reclamekosten -              1.044              

Onderhoud inventaris 813             -                  

Overige kosten 56               383                 

Bankkosten 196             39                   

Totaal uitgaven 33.373       6.029             

Resultaat 29.463        5.929              



Toelichting balans:

Verbouwing pand

Stand 1-1: 2.704          -                  

Investeringen 47.752        2.704              

Giften -20.000       -                  

Afschrijvingen -1.500         -                  

Stand 31-12: 28.956        2.704              

De giften betreft een in 2018 ontvangen bedrag bestemd voor de verbouwing van het pand. 

Deze gelabelde gift is in minder gebracht op de verbouwkosten. 

De investering wordt in 10 jaar afgeschreven. 

Inrichting pand

Stand 1-1: 11.327        -                  

Investeringen 4.496          11.727            

Giften -12.500       -                  

Afschrijvingen -665            -400                

Stand 31-12: 2.658          11.327            

De giften betreft een in 2019 ontvangen bedrag bestemd voor de inrichting van het pand. 

Deze gelabelde gift is in minder gebracht op de inrichtingskosten. 

De investering wordt in 5 jaar afgeschreven. 



 

Toelichting algemeen 

 

Algemeen 

De doelstelling van de stichting is het bieden van een (tijdelijke) leer-leefomgeving in een 
kleinschalige woonvorm, waarin de liefde en kracht van een warm gezinsleven duidelijk 
voelbaar en zichtbaar zijn. Een omgeving waarin een kindje zich kan hechten aan de moeder, 
zich optimaal kan ontwikkelen en deskundige hulp wordt geboden. De deskundige hulp biedt 
ondersteuning in de opvoeding, het opbouwen van een netwerk, het vinden of afmaken van 
een opleiding, het verbeteren van de relatie met de vader van het kindje en/of het bieden van 
hulp bij het op orde krijgen van de financiën.   

 

Grondslagen van waardering 

Algemeen 

Voor zover niet anders vermeld worden activa opgenomen voor nominale waarde of lagere 
realisatiewaarde en passiva voor de nominale waarde. 

Toelichting inkomsten en uitgaven 

De inkomsten en uitgaven worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 
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