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Staat van baten en lasten 
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Algemene toelichting 
 
Activiteiten 
 
Missie  
 
Onze missie is om bij te dragen aan de kwaliteit van leven van mensen die beneden of 
rond de armoedegrens leven. Dit doen wij door het gratis verstrekken van goederen. De 
goederen betrekken we van mensen die het niet meer nodig hebben en zo dragen we ook 
bij aan het verminderen van verspilling.  
 
Visie  
 
In 2017 zijn wij gegroeid naar ± 175 gezinnen/huishoudens welke wij op enigerlei wijze 
proberen te ondersteunen binnen ons bereik. Omdat er inmiddels binnen diverse 
omliggende gemeentes soortgelijke groepen zijn ontstaan, hebben wij per 2018 een 
aantal gezinnen/huishoudens doorverwezen naar een lokale stichting binnen de eigen 
gemeente. In 2018 zullen we (stapsgewijs) enkel nog gezinnen/huishoudens 
ondersteunen die woonachtig zijn binnen de gemeente Gilze en Rijen. 
 
Voor 2018 is een van de speerpunten om nog meer samen te werken met diverse 
instanties waarbij het samen optrekken elkaar dient te versterken (specialisatie) in het 
ondersteunen van onze mensen. Als Weggeefhoek zijn en blijven wij actief in de 
armoedebestrijding binnen de gemeente.  
 
Binnen het reilen en zeilen van de Weggeefhoek is – voor zover bekend – geen landelijk 
overkoepelend orgaan waarbij kan worden aangesloten. De Weggeefhoek streeft er naar 
om transparant, duidelijk en zonder te oordelen naar buiten te treden.  
 
Dit doen we mede door:  
• uitsluitend met vrijwilligers te werken  
• gedoneerde goederen gratis te verstrekken binnen de doelgroep  
• transparante en eerlijke verdeling van de goederen  
• transparante verantwoording 
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Algemene grondslagen 
 
Algemeen 
 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende 
instellingen zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 
650). In dit boekjaar hebben geen aanpassingen plaatsgevonden. 
 
 
 
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 
Algemeen 
 
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt 
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. 
 
Liquide middelen 
 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen 
staan ter vrije beschikking aan de stichting. 
 
Reserves en fondsen 
 
Algemene reserve 
 
Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de 
schulden. Dit bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de 
doelstelling worden besteed. 
 
Bestemmingsfondsen 
 
Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven 
wordt dit deel aangemerkt te worden als "bestemmingsfonds". In dit geval heeft niet het 
bestuur van de stichting, maar de gever een bestemming aan de middelen gegeven. De 
bestemmingsfondsen bestaan uit geoormerkte baten die nog niet volledig aan de 
geoormerkte doelstelling zijn besteed (waaronder fondsen op naam). 
 
Algemeen 
 
Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar. 
 
Nalatenschappen 
 
Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang 
betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige betalingen in de vorm van voorschotten 
worden in het jaar van ontvangst verantwoord als baten. Verkrijgingen belast met 
vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten 
 
Financiële instelling(en) zoals Rabobank en ING 
 
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt 
vergoeding plaats voor gemaakte kosten. Veelal worden deze kosten niet gedeclareerd of 
geschonken als gift. De kosten gemaakt voor projectbezoeken zijn verantwoord onder de 
doelbestedingen (bestuursreizen naar projecten). 
 
De stichting heeft geen werknemers in dienst. De bestuursleden ontvangen geen 
bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte 
kosten. Veelal worden deze kosten niet gedeclareerd of geschonken als gift. De kosten 
gemaakt voor projectbezoeken zijn verantwoord onder de doelbestedingen 
(bestuursreizen naar projecten). 
 
Ratio’s 
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Overige gegevens 
 
Vaststelling en goedkeuring 
 
Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in 
haar vergadering op 31 maart 2019. 
 
Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, 
daarom ontbreekt een controleverklaring van de onafhankelijke accountant. 
 
Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming / bestemming van het saldo 
van baten en lasten 
 
Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten 
en lasten is opgenomen.  
In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de 
resultaatbestemming goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de 
resultaatbestemming is opgenomen. 
 
Gebeurtenissen na balansdatum 
 
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te 
worden vermeld. 
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