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Aan het bestuur van
Stichting Fonds voor Soest
p/a  Gallenlamp Pelsweg 11a
3768 HT  Soest

klantnummer: 4999
Soest, 15 juni 2021

Geacht bestuur,

1.1 Opdracht 

Op grond van de door u verleende opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 voor u samengesteld. De verklaring
is opgenomen in accountantsverslag in sectie algemeen. Het betreft hier een samenstellingsverklaring. 

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2020 van Stichting Fonds voor Soest te Soest.

1.2 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Fonds voor Soest te Soest is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen
informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over
2020 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. 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 globaal nagegaan dat
het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Fonds voor Soest.

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 er dan ook van 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.

Wij vestigen de aandacht op het punt gebeurtenissen nabalansdatum in de toelichting van de jaarrekening,
waarin de onzekerheid uiteengezet is met betrekking tot covid19-pandemie. Hier wordt uiteengezet wat de
invloed van de covid-19 pandemie op deze jaarrekening heeft.

1.3 Algemeen

Oprichting stichting

Blijkens de akte d.d. 27 maart 2017, verleden voor notaris mr. S. Kreugel te Wijdemeren, werd de stichting per
genoemde datum opgericht.
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Activiteiten

De activiteiten van Stichting Fonds voor Soest, statutair gevestigd te Soest bestaan voornamelijk uit:
1. het leveren van een vernieuwende of versterkende bijdrage aan de kwaliteit van het leven in Soest of het
verbeteren van de leefbaarheid in de breedste zin van het woord in de gemeente Soest, waarbij ook niet
vanzelfsprekende verbindingen worden aangegaan tussen personen en organisaties.
2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
3.De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het aantrekken, beheren en besteden van gelden uit
verschillende bronnen, met name donaties, giften, erfstellingen, legaten, schenkingen en overige baten.
4.De stichting heeft geen winst-oogmerk.  

Bestuur

Per datum heden is de bestuurssamenstelling als volgt:
- de heer C.G.W. Uijland (voorzitter), de heer P.A. van der Torre (secretais), de heer A.L.F. Trippaers
(penningmeester), mevrouw M.H.C. Timmermans-Wiersma (algemeen bestuurslid),de heer W.M.E. van Veeren
(algemeen bestuurslid), mevrouw A. van den Berg (algemeen bestuurslid).

ANBI Stichting

Stichting Fonds voor Soest geniet de ANBI-status onder RSIN-nummer 857437501.
Het webadres van de stichting is www.fondsvoorsoest.nl. 

Soest, 24 mei 2020
fAB Team
Accountant en Bedrijfsadviseurs

A.P.G.J. Buijvoets AA RB
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2. Bestuursverslag

4



Stichting Fonds voor Soest
Soest

2.1 Bestuursverslag

Algemene informatie

Fonds voor Soest zet zich in voor lokale initiatieven die een bijdrage leveren aan een mooier, groener en socialer
Soest en Soesterberg. Fonds voor Soest is van en voor iedereen in Soest en Soesterberg, en is bedoeld om
projecten te steunen, financieel of anderszins. Het gaat om projecten die bijdragen aan een betere leefomgeving,
cultuur, onderwijs, gezondheid, natuur, sport en veiligheid. De nadruk ligt op actieve betrokkenheid van
inwoners en onderlinge verbondenheid. De Stichting heeft haar doel, missie en uitgangspunten verwoord in een
beleidsplan. Ook heeft zij haar criteria en voorwaarden waarop aanvragen voor initiatieven beoordeeld worden
vastgelegd. Het beleidsplan en de projectcriteria en voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Fonds voor
Soest.

Fonds voor Soest is gelanceerd op 23 november 2018 na een intensieve en jarenlange voorbereiding. Het jaar
2020 is daarmee het tweede jaar waarin we onze rol in de lokale samenleving invullen. Daarbij zijn wij
ondersteund en gesteund door Lokale Fondsen Nederland (LFN) die zo’n 30 lokale fondsen heeft geholpen bij de
oprichting. 

In het verslagjaar hebben we ons gericht op het bestrijden van eenzaamheid. Helaas heeft corona ook voor Fonds
voor Soest flinke gevolgen gehad. We hebben twee keer de Fondsenbijeenkomst Een tegen Eenzaamheid
voorbereid, en tot twee keer toe kon deze niet doorgaan. Als bestuur van Fonds voor Soest kijken we daarom
met gemengde gevoelens terug op 2020. We hebben niet kunnen doen wat wij voor ogen hadden. En dat in een
tijd dat eenzaamheid zich extra liet voelen. Toch zijn er lichtpuntjes. We hebben in het verslagjaar enkele
activiteiten ontwikkeld die een goede basis leggen voor een samenleving waarin we meer aandacht hebben voor
elkaar. Hierna staan deze op hoofdlijnen beschreven. 

Governance
Er zijn geen wijzigingen geweest in het Comité van Aanbeveling. Wij zijn deze Soesters en Soesterbergers zeer
erkentelijk dat ze ons met raad en daad terzijde staan. Het Comité van Aanbeveling bestaat uit:
Rob Metz
Rob Tuizenga
Koos Nieuwland
André Bolhuis
Jacques van Ek
Koos Spee
Ellen Huberts

In het bestuur hebben in 2020 enkele wisselingen van rollen plaatsgevonden door het terugtreden van Aert
Buijvoets (januari 2020). Armand Trippaers heeft zijn rol van penningmeester overgenomen, en Anita van den
Berg tijdelijk de rol van secretaris van Armand. Wij danken Aert voor zijn inzet tijdens de jaren van voorbereiding
van het Fonds voor Soest. Ook zijn wij hem zeer dankbaar voor het organiseren van de auto-puzzel-tourrit in
2019 op de Gildefeesten. Met de opbrengst hebben wij waardevolle initiatieven een steuntje in de rug kunnen
geven. Aert heeft aangegeven de administratie te blijven doen en als accountant de jaarrekening te blijven
verzorgen. Ook blijft Aert een belangrijk drijvende kracht achter de auto-puzzel-tourrit, die nu een vast
onderdeel van de Gildefeesten gaat uitmaken. Het bestuur heeft zijn waardering uitgesproken voor Aert in een
informeel samenzijn. 

Verder is vermeldenswaard de bijdrage die Maria Jasperse aan Fonds voor Soest heeft geleverd. Als secretaresse
en duizendpoot heeft zij ons geholpen bij het organiseren van diverse activiteiten. Ook Soester Luuk van Term
heeft zijn kennis en ervaring op het gebied van fondsenwerving en communicatie in 2020 opnieuw belangeloos
ter beschikking gesteld. 
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Het bestuur bestond in 2020 uit:
Stan Uyland 
Aert Buijvoets (uittredend)
Armand Trippaers 
Peter van der Torre 
Anita van den Berg 
Magdaleen Timmermans 
Koos Spee 
Wouter van Veeren

Het bestuur van de stichting functioneert volledig belangeloos. Voor zover er bijdragen van derden zijn
ontvangen komen deze volledig toe aan de stichting, haar organisatiekosten en haar doelstellingen. In de
statuten van de stichting is bepaald dat bestuurders onbezoldigd zullen zijn. In het verslagjaar is daaraan voldaan.  

De activiteiten

Een tegen Eenzaamheid

Aan het einde van 2019 is met het Comité van Aanbeveling de basis gelegd voor het speerpunt in 2020: het
verminderen van eenzaamheid. In 2020 stonden daarom veel activiteiten in het kader van een tegen
eenzaamheid. 

Lokale coalitie
Wij hebben de krachten in Soest weten te bundelen en zijn met veel partijen in gesprek geweest. Nadat
wethouder Liesa van Aalst in januari 2020 haar handtekening heeft gezet onder het landelijk actieprogramma
Een tegen eenzaamheid van het ministerie van VWS zijn wij met haar in gesprek gegaan. Wij richtten een ‘lokale
coalitie’ Een tegen eenzaamheid op die naast de gemeente en Fonds voor Soest bestaat uit SWOS, Stichting
Balans en Jumbo-ondernemer Arnaud van de Graaf. Een vaste gesprekspartner voor ons was ook Monique
Wolfkamp, Soester en landelijk projectleider voor het actieprogramma Een tegen eenzaamheid van het
ministerie van VWS. Ook Soester Luuk van Term, communicatiestrateeg en filantropieadviseur sloot regelmatig
bij dit overleg aan.

Fonds voor Soest heeft ook een verbindende rol gespeeld in de samenwerking tussen alle andere organisaties die
in Soest en Soesterberg actief zijn in het bestrijden van eenzaamheid. Zo is er nu een app-groep ontstaan waarin
deze organisaties bij zijn aangesloten. Door de app-groep weten de organisaties elkaar nu sneller te vinden.

Livestream Een tegen eenzaamheid
Mede omdat de Fondsenbijeenkomst in mei niet kon doorgaan in verband met corona organiseerde de
gemeente een Livestream Een tegen eenzaamheid. Wethouder Liesa van Aalst presenteerde deze online
bijeenkomst. Aan tafel zaten Gert-Paul van ’t Hoff, projectleider Signaalpunt tegen eenzaamheid, Monique
Wolfkamp van het landelijk actieprogramma Een tegen eenzaamheid en Stan Uyland vertegenwoordigde Fonds
voor Soest. In deze uitzending kwam het Signaalpunt tegen eenzaamheid uitgebreid aan de orde.
Belangstellenden konden de livestream vanuit huis bijwonen. In 2021 wordt verder gewerkt aan het signaalpunt.

Fondsenbijeenkomst
We konden rekenen op veel waardering van de gemeente en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport voor onze aanpak tegen eenzaamheid. De gemeente stelde daarom het gemeentehuis ter beschikking voor
de Fondsenbijeenkomst. Wij maakten het met de Fondsenbijeenkomst mogelijk dat inwoners van Soest en
Soesterberg hun projecten op het gebied van eenzaamheidsbestrijding konden presenteren aan het Oranjefonds,
het VSB-fonds en RCOAK, in de hoop natuurlijk dat de initiatiefnemers met geld en kennis naar huis gingen. Deze
aanpak – lokale initiatieven verbinden met landelijke fondsen – is uniek en niet eerder op deze wijze gebeurt.
Ook Fonds voor Soest zou een aantal initiatiefnemers op de Fondsenbijeenkomst met een geldbedrag
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ondersteunen. Helaas kon door corona onze Fondsenbijeenkomst Een tegen eenzaamheid tot twee keer toe niet
doorgaan. Deze stond eerst gepland op 11 mei en is daarna twee keer verplaatst. Uiteindelijk is besloten deze
voorafgaand aan de Week tegen eenzaamheid op woensdag 30 september te organiseren, maar op de dag
ervoor dag besloot burgemeester Metz het gemeentehuis in verband met corona niet open te stellen. Dat was
een begrijpelijke actie en tegelijkertijd een grote teleurstelling.

Onze aanpak tegen eenzaamheid – lokale initiatieven verbinden met succesvolle landelijke initiatieven en met
landelijke fondsen tijdens de Fondsenbijeenkomst – is opgemerkt door het ministerie van VWS en wordt door
hen gezien als een innovatieve en effectieve aanpak. In 2020 heeft het ministerie verkend of deze aanpak ook
door andere gemeenten kan worden opgepakt. Ook de door Fonds voor Soest geïnitieerde samenwerking met
Stichting Balans, SWOS, Gemeente Soest, Jumbo Arnaud van de Graaf wordt door het ministerie gewaardeerd en
gezien als een goede basis voor het bestrijden van eenzaamheid. 

Donaties
De organisaties Lions Soestdijk, Stichting Kringloop Spullenhulp en Rotaryclub Soest-Baarn besloten ons financieel
te steunen en de Fondsenbijeenkomst mede mogelijk te maken. Hun bijdragen worden gereserveerd voor de
volgende Fondsenbijeenkomst Een tegen eenzaamheid. Wij zijn hen zeer erkentelijk. 

Communicatie
Via de Soester Courant konden we een aantal keren Soesters en Soesterbergers informeren over de
Fondsenbijeenkomst. Ook een aantal andere media besteedden aandacht aan onze activiteiten op het gebied van
Een tegen eenzaamheid. Fonds voor Soest zette zelf e-mailings en facebook-berichten in als communicatiemiddel
met relaties en belangstellenden.

Soester Courant
Ook de Soester Courant is hard getroffen door de coronacrisis. De advertentie-inkomsten zijn meer dan
gehalveerd. Vanuit de Soester(bergse) samenleving is het initiatief ontstaan om de krant te redden. Er is een
groep betrokken inwoners opgestaan – ‘Vrienden van de Soester Courant’ – die zich hard maken voor behoud
van de Soester Courant. Zij zijn gelden gaan inzamelen. In het verslagjaar hebben zij de hulp ingeroepen van
Fonds voor Soest. Na diverse gesprekken en zorgvuldige afweging is eind 2020 besloten samen op te trekken
voor behoud van de Soester Courant; de doelstellingen van de Vrienden van de Soester Courant passen immers
bij die van Fonds voor Soest. De Vrienden van de Soester Courant en Fonds voor Soest hebben eind 2020 de
intentie uitgesproken in 2021 een overeenkomst te gaan tekenen waarin is vastgelegd dat voor de door de
Vrienden van de Soester Courant ingezamelde gelden een Fonds op Naam wordt ingesteld. De financiële
administratie wordt vanaf 2021 gevoerd door Fonds voor Soest, die daar jaarlijks schriftelijk verslag van
uitbrengt. 

Fondsenwerving 
In 2020 is aandacht besteed aan de werving van private gelden en is besloten om betrokken en vermogende
Soester(berger)s te benaderen. We willen deze inwoners vragen of ze ideeën hebben hoe we onze mooie
gemeente nog mooier kunnen maken. Iedereen kan een bijdrage leveren aan een beter, groener en/of socialer
Soest en Soesterberg. Vermogende inwoners kunnen kiezen voor een Fonds op Naam en daarmee een initiatief
starten of ondersteunen waar zij zich persoonlijk mee verbonden voelen. Fonds voor Soest biedt inwoners van de
gemeente namelijk de gelegenheid bij leven of in het testament een Fonds op Naam in te stellen. Fonds voor
Soest zet het geschonken of nagelaten vermogen dan in voor het doel dat die persoon kiest. Zij kunnen het fonds
een naam geven, maar zij kunnen ook anoniem blijven. Een Fonds op Naam is mogelijk vanaf € 5.000. Hierover
kwam in 2020 een informatiedocument beschikbaar dat bestuursleden van Fonds voor Soest persoonlijk aan
belangstellenden kunnen uitreiken. Het document is er maar in verband met corona zijn de gesprekken met
belangstellenden nog niet gevoerd.

Activiteiten Lokale Fondsen Nederland naar LSA bewoners
Bij de oprichting is Fonds voor Soest ondersteund door Lokale Fondsen Nederland (LFN). Daarmee werd Fonds
voor Soest een van de dertig lokale fondsen die met hulp van LFN zijn opgericht. Met ingang van 1 juli 2020 heeft
LSA bewoners alle activiteiten overgenomen van de stichting Lokale Fondsen Nederland. Daarmee is de
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continuïteit van de dienstverlening aan de dertig lokale fondsen in Nederland gegarandeerd. Op De Kleine Melm
in Soest en in het bijzijn van Fonds voor Soest was de formele overdracht van activiteiten van LFN naar LSA
bewoners. Wij zijn er trots op dat dit is gebeurd in het bijzijn van Fonds voor Soest.

Samenwerking serviceclubs 
Samenwerking is een groot goed en wordt door Fonds voor Soest gezien als de weg om meer impact te
realiseren en de samenleving te versterken. In 2020 hebben we de samenwerking opgezocht met diverse
maatschappelijke partners. Ook is in het verslagjaar het idee ontstaan om meer samen te werken met de
serviceclubs. Alleen samen kunnen we de grote maatschappelijke opgaven aan! In 2021 wordt deze
samenwerking verkend.

Ondernemersfonds 
Het bestuur van Fonds voor Soest heeft met belangstelling kennis genomen van het burgerinitiatief in Soest om
een Ondernemersfonds in te stellen. Wij signaleerden een overlap met de werkingssfeer van Fonds voor Soest. In
onze reactie in februari 2020 aan B&W van gemeente Soest hebben wij dit onder de aandacht gebracht. Wij
hebben de gemeente een voorstel gedaan dat recht doet aan beide (burger)initiatieven die complementair zijn
aan de taken en verantwoordelijkheid van de overheid. De oplossing ligt wat ons betreft in het structureel
verbinden van Fonds voor Soest en het Ondernemersfonds. Hierdoor worden capaciteit, infrastructuur, kennis,
ervaring en daarmee gelden efficiënter benut en ontstaat synergie. In verband met corona is de bestuurlijke
besluitvorming over het Ondernemersfonds opgeschort. Fonds voor Soest volgt dit met belangstelling.

Informatie over maatschappelijke aspecten van ondernemen

De stichting heeft naast financiële sponsoren ook sponsoren die in natura doneren. 

Informatie over gedragscodes

Het bestuur van de stichting functioneert volledig belangenloos. Voor zover er bijdragen van derden zijn
ontvangen komen deze volledig toe aan de stichting, haar organisatiekosten en haar doelstellingen. 

Mededeling van het beleid aangaande de bezoldiging van bestuurders en commissarissen en de wijze hoe dit in
de praktijk is gebracht

In de statuten van de stichting is bepaald dat bestuurders onbezoldigd zullen zijn. In het verslagjaar is daar aan
voldaan. 

Samenvatting van de begroting voor het jaar volgend op het verslagjaar

De begroting voor 2020 is in 2020 aangepast doordat evenementen die op de planning stonden als gevolg van de
covid19-pandemie dit jaar niet uitgevoerd konden worden. 

Soest, 15 juni 2021

dhr. drs. C.G.W. Uijland
Voorzitter

dhr. A. L. F. Trippaers
Penningmeester

dhr. P. van der Torre
Secretaris
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3.1 Balans per 31 december 2020 

31-12-2020 31-12-2019
€ € € €

Activa

Vlottende activa

Liquide middelen 1 3.584 2.308

3.584 2.308
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31-12-2020 31-12-2019
€ € € €

Passiva

Stichtingsvermogen 2 3.574 2.163

Kortlopende schulden
Schulden aan leveranciers en handelskre-
dieten

3 

10 145

3.584 2.308
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3.2 Staat van baten en lasten over 2020 

2020 2019
€ € € €

Baten 4 
Giften en baten uit fondsenwerving 5 2.135 2.066

2.135 2.066

Uitgaven voor doelstellingen van de
stichting

6 
-458 -464

1.677 1.602

Lasten
Donaties 7 - 350
Verkoopkosten 8 - 15
Kantoorkosten 9 - 75
Algemene kosten 10 100 83
Kosten website 11 166 732

Totaal van som der kosten 266 1.255

Totaal van netto resultaat 1.411 347

Bestemming saldo van baten en lasten

Overige reserve 1.411 347
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3.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Fonds voor Soest is feitelijk en statutair gevestigd op p/a  Gallenlamp Pelsweg 11a, 3768 HT te Soest en
is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 68429754.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Fonds voor Soest bestaan voornamelijk uit:
1.
a) het leveren van een vernieuwende of versterkende bijdrage aan de kwaliteit van het leven in Soest of het
verbeteren van de leefbaarheid in de breedste zin van het woord in de gemeente Soest, waarbij ook niet
vanzelfsprekende verbindingen worden aangegaan tussen personen en organisaties.

b)het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2.De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het aantrekken, beheren en besteden van gelden uit
verschillende bronnen, met name donaties, giften, erfstellingen, legaten, schenkingen en overige baten.

3.De stichting beoogt niet het maken van winst. 
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Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de
Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad
voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien geen specifieke
waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Voor zover nodig zijn de
richtlijnen voor fondsen wervende kleine rechtspersonen verwerkt in deze jaarrekening.

Grondslagen

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.
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, zijnde het ontvangen bedrag
rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

De bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten
en andere lasten over het jaar. Donaties worden als opbrengsten verantwoord in het jaar waarin zij zijn
gerealiseerd.

Giften en baten uit fondsenwerving

Giften en baten uit fondsenwerving worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn ontvangen

Inkoopwaarde van geleverde producten

Voor zover er kosten worden gemaakt die rechtstreeks zijn toe te rekenen aan ontvangen baten, worden deze
afznderlijk van de overige lasten van de stichting gepresenteerd.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking
hebben.
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3.4 Toelichting op de balans

Vlottende activa

31-12-2020 31-12-2019
€ €

1  Liquide middelen

Rabobank 3.584 2.308

Opmerking over beperkte vrije beschikbaarheid liquide middelen

Het saldo van de Rabobank-rekening staat volledig ter beschikking van de stichting.
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2  Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:
Overige reser-

ve
€

Stand per 1 januari 2020
2.163

Uit resultaatverdeling 1.411

Stand per 31 december 2020 3.574

Kortlopende schulden

31-12-2020 31-12-2019
€ €

3  Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 10 145

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

De aard van niet uit de balans blijkende verplichtingen

Door de stichting wordt een bankrekening aangehouden. De kosten hiervan bedragen € 84 per jaar.

Ten behoeve van het hosten en functioneren van de website wordt er een Buildix-licentie aangehouden te
bedrage van € 1.306 per jaar. Hier staan ook sponsorbijdragen tegenover van € 1.059 per jaar.

De periodiek terugkerende lasten voor het aanhouden van domeinnamen bedragen € 36 per jaar.

Gebeurtenissen na Balansdatum

In maart 2020 is er door de Wereld Gezondheids Organisatie een Covid19-pandemie afgekondigd. Hoewel deze
pandemie grote mate van onzekerheid met zich meebrengt omtrent economische ontwikkeling van de stichting
zijn de onzekerheden die hieruit voortvloeien niet van invloed op de waardering van de economische
eigendommen van de stichting. De jaarrekening is derhalve op de normale wijze met de gangbare going-concern
principles opgemaakt.
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3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten
4  Baten

Giften en baten uit fondsenwerving 2.135 2.066

5  Giften en baten uit fondsenwerving

Giften en baten uit fondsenwerving 2.135 2.066

2020 2019
€ €

6  Uitgaven voor doelstellingen van de stichting

Inkoopwaarde baten 458 464

2020 2019
€ €

Inkoopwaarde baten

Inkoopwaarde baten 458 464

7  Donaties

Donaties aan derden - 350

8  Verkoopkosten

Representatiekosten - 15

9  Kantoorkosten

Drukwerk - 75

2020 2019
€ €

10  Algemene kosten

Bankkosten 100 83

11  Kosten website

Kosten hosting en Buildex-licentie (2 jaar) 166 732
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Soest, 15 juni 2021
Stichting Fonds voor Soest,
was getekend:

C.G.W. Uijland A.L.F. Trippaers P. van der Torre
Voorzitter Penningmeester Secretaris

mw. M.H.C. Timmermans-Wiersma mr. W.M.E. van Veeren A. van den Berg
Algemeen bestuurslid Algemeen bestuurslid Algemeen bestuurslid
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