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Stichting Joeri

Amsterdam

Balans per 31 december 2018
(na voorstel resultaatbestemming)

€ € € €

ACTIVA

Liquide middelen 1] 13.097         3.058           

13.097         3.058           

PASSIVA

Doelvermogen 2] 5.782           -7.942          

Ontvangen leningen 3] 7.315           11.000         

13.097         3.058           

*] verwijst naar de overeenkomstige nummering in de toelichting.

31.12.2018 31.12.2017
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Staat van baten en lasten over 2018

€ € € € 

Baten

Ontvangen donaties 4] 30.000 30.468

Brutomarge 30.000 30.468

Kosten

Donaties 5] 15.962 29.220

Algemene kosten 6] 314 1.563

Som der kosten 16.276 30.783

13.724 -315 

*] verwijst naar de overeenkomstige nummering in de toelichting.

20172018
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Stichting Joeri

Amsterdam

Toelichting op de jaarrekening

Algemeen

Vestigingsplaats

Oprichting

Doelstelling

Activiteiten

Samenstelling bestuur
jonkvrouw drs E.T. van Karnebeek voorzitter

mevr. J.M. Thijssen lid

mevr. M. A. van den Broek lid

mevr. W. Stolle-de Vries lid

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De Stichting Joeri is thans feitelijk gevestigd Jan van Goyenkade 6, Amsterdam. Het betreft een Algemeen Nut 

Beogende Instelling (ANBI) met RSIN nummer 854332145

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische 

kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de 

activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

De doelstelling van Stichting Joeri betreft een bijdrage te leveren aan het algemeen nut als gedefinieerd in 

artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, waaronder het geven van geld en het verstrekken van 

financiële bijdragen aan algemeen nut beogende instelling(en) (ANBI) en al hetgeen tot één en ander behoort, 

daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin van het woord.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van 

voorgaand jaar.

Stichting Joeri is opgericht op 9 september 2014.

De activiteiten van Stichting Joeri bestaan uit het werven van financiële middelen en het verlenen van subsidies 

aan algemeen nut beogende instelling(en) (ANBI).

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en 

grondslagen zoals opgenomen in de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder 

winststreven'. Hierbij dient opgemerkt te worden dat in de staat van baten en lasten geen begroting is 

opgenomen aangezien deze niet wordt opgesteld door het bestuur. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd 

op de historische kosten en kostprijzen. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij 

andere waarderingsgrondslagen is vermeld.
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Grondslagen voor bepaling van het resultaat

De lasten worden verantwoord in het jaar zodra zij voorzienbaar zijn. Ze worden bepaald op historische basis 

en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten.

De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Baten die worden ontvangen in de vorm 

van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval 

worden zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord.

Rentebaten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende 

activa en passiva.
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Stichting Joeri

Amsterdam

Toelichting op de balans per 31 december 2018

1] Liquide middelen 31.12.2018 31.12.2017

€ €

ABN Amro Bank, rekening.courant .582 13.097 3.058

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

2] Doelvermogen 31.12.2018 31.12.2017

€ €

Stand per 1 januari -7.942 -7.627 

Resultaat boekjaar 13.724 -315 

Stand per 31 december 5.782 -7.942 

3] Ontvangen leningen 31.12.2018 31.12.2017

€ €

Jonkvrouw drs E.T. van Karnebeek 7.315 11.000
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Toelichting op de staat van baten en lasten

2018 2017

€ €

4] Omzet

Donaties 30.000 30.468

5] Donaties

Donaties 15.962 29.220

6) Algemene kosten

Kantoorkosten 150 -               

Bankkosten 164 126

Overige algemene kosten -               1.437

314 1.563

Overige informatie

Gedurende het jaar 2018 waren geen werknemers in dienst (2017: geen).

Ondertekening van de jaarrekening

Amsterdam, 25 juni 2019

Directie:

Stichting Joeri

namens deze,

Mevrouw Jonkvrouw drs E.T. van Karnebeek
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