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1. Algemeen
1.1 Voorwoord
Aan alle sponsoren, deelnemers en
vrijwilligers van Stichting Liefdadigheid Junior Kamer Deventer.
Ruim 3.500 deelnemers stonden zondag 25 juni 2017 vanaf de locatie de Welle tot op de Brink,
om daar het wereldrecord koekhappen te vestigen. Onze stichting heeft dit jaar een beroep
gedaan op een grote groep mensen van Deventer en ver daar buiten. We hebben een resultaat
neergezet waar we trots op mogen zijn en waar welke geen enkele partij ons in gaat evenaren.
We hebben laten zien dat we boven ons zelf uit kunnen stijgen. Omdat we allemaal gemeen
hebben dat we iets voor een ander willen doen. We kunnen met trots zeggen dat een
totaalbedrag van EUR 37.000 gedoneerd is aan het aangewezen doel Stichting Present.
Hiermee zijn reeds meerdere kinderkamers opgeknapt en velen zullen volgen.
We willen iedereen nogmaals van harte bedanken voor de tomeloze inzet en wellicht kunnen
we binnen enkele jaren weer een beroep doen op iedere sponsor, deelnemer of vrijwilliger
voor een trots evenement in onze fantastische stad Deventer.
Het bestuur wordt gevormd door de volgende personen:
Naam
Functie
Benoemd per
Relevante nevenfunctie
Mark Huisman
Voorzitter
3 januari 2017
Directie Veritex
Stef Geerink
Penningmeester 3 januari 2017
Group Controller Salad Signature
Marco Aarnink
Secretaris
3 januari 2017
Directie Print.com
1.2 Statutaire doelstelling
In artikel 2 van de statuten van de stichting is de doelstelling van Stichting Liefdadigheid Junior
Kamer Deventer als volgt beschreven: “De stichting heeft ten doel het bevorderen van de
leefbaarheid binnen de gemeente Deventer”. Voorts is in genoemd artikel de doelstelling
opgenomen betreffende “ het inzamelen en werven van fondsen ten behoeve van nader te
bepalen lokaal- en/of regionaal actieve stichtingen of organisaties binnen de hiervoor vermelde
doelstelling “. De stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer:
a. Het organiseren van sportevenementen; en
b. Het organiseren van evenmenten welke diverse bevolkingsgroepen samenbrengt.
De stichting heeft niet tot doel het maken van winst.
De stichting is statutair gevestigd in Deventer. Het boekjaar waarover verslag gegeven wordt
loopt van 3 januari 2017 tot en met 31 december 2017.
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2. Grondslagen voor de financiële verslaggeving - balans
2.1 Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de grondslagen zoals hieronder uiteen
gezet. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen
nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. In de balans en staat
van baten en lasten zijn referenties opgenomen, waarmee wordt verwezen naar de toelichting.
2.2 Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd
gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.
2.3 Verbonden partijen
Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt
als verbonden partij. Ook de statutaire bestuuursleden, andere sleutelfunctionarissen en
nauwe verwanten zijn verbonden partijen. Transacties van betekenis met verbonden partijen
worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan, of
wanneer deze substantieel zijn voor het inzicht in de jaarrekening. Hiervan wordt toegelicht de
aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen
van het inzicht.
2.4 Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het
bestuur van de stichting zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn
voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste
inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
2.5 Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen tegen de reële waarde van de tegenprestatie, gewoonlijk de
nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte
oninbaarheid.
2.6 Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan
twaalf maanden en staan ter vrije beschikking van de stichting.
2.7 Eigen vermogen
Het eigen vermogen van de stichting bestaat uit de som der baten en lasten.
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3. Grondslagen voor de financiële verslaggeving - resultaat
3.1 Algemeen
Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee
verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De door sponsoren aan de
evenementen gerealiseerde bijdragen en donaties worden verantwoord in het verslagjaar
waarin het betreffende evenement plaatsvindt. Kosten worden in aanmerking genomen in het
jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
3.2 Verantwoording baten
De baten betreffen ontvangen sponsoring en giften van de activiten in het boekjaar. Deze zijn
respectievelijk wel of niet gebonden aan bepaalde activiteiten en/of kosten.
3.3 Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
3.4 Sponsoring in natura
In geld waardeerbare diensten of producten van bedrijven worden gewaardeerd tegen reeële
waarde in Nederland als sponsoring in natura.
3.5 Rentebaten en –lasten
Rentebaten en lasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de betreffende activa en passiva.
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4. Financiële posities
4.1 Balans
(na resultaatbestemming)

Bedragen in EUR per 31 December

Ref.

2017

Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa

4.3.1

447

4.3.2

13.269
13.715

Totaal activa
Reserves en fondsen
Reserves en fondsen
Lang- en kortlopende schulden
Lang- en kortlopende schulden
Totaal passiva

13.715
4.3.3

13.715
13.715
13.715
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4.2 Staat van baten en lasten
Bedragen in EUR over het jaar

Ref.

3 januari t/m
31 december 2017

Sponsoring
Giften
Totaal opbrengsten

4.3.5

60.100

Kosten uitbesteed werk en externe kosten
- doelstellingsgerelateerd
- niet-doelstellingsgerelateerd
Personeelsgerelateerde kosten
Afschrijvingen
Overige
Totaal lasten
Afdracht goede doelen
Totaal afdrachten
Operationeel resultaat
Financiële baten
Financiële lasten
Financieel resultaat
Resultaat boekjaar
Verdeeld naar:
- Bestemmingsfonds
- Resultaat ter vrije beschikking

418
60.518

(18.323)
(2.751)
(10)
(21.084)
(25.694)
(25.694)
46.778
(25)
(25)
13.715
12.000
1.715
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4.3 Toelichting op de balans
4.3.1. Vorderingen
Nog te ontvangen bedragen.
Bedragen in EUR

Vordering op Lobbes.nl
Vordering op Intertoys Holland B.V.
Totaal vorderingen

31 december 2017
61,82
384,91
446,73

4.3.2. Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.
4.3.3 Reserves en fondsen
Het verloop van de reserves kan als volgt nader worden gespecificeerd:
Bedragen in EUR

Stand per begin boekjaar
Af/ bij: resultaat bestemming boekjaar.
Stand per einde boekjaar

Vrije reserves

Bestemmingsfonds
-

1.715,84

12.000,00

1.715,84

12.000,00

Uit bovenstaande opstelling valt af te lezen dat de reserves naar 2017 met € 13.715,84
gestegen is. Dit is verdeeld naar € 12.000,00 bestemmingsfonds en € 1.715,84 vrije reserves.
De stichting heeft zich middels het bestemmingsfonds gebonden aan de volgende fondsen:
- Bijdrage aan Stichting Present voor het opknappen van additioneel 12 kinderkamers,
totaal € 4.000,00
- Bijdrage aan Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes voor het organiseren van
kinderfeesten voor kinderen in Deventer, totaal € 4.000,00
- Bijdrage aan Stichting Present voor het verder commercialiseren van de stichting om
op deze manier de benodigde ‘handjes’ voor het uitvoeren van de activiteiten zeker te
stellen, totaal € 4.000,00.
4.3.4 Niet uit de balans blijkende rechten en plichten
De stichting heeft zich generlei wijze borg of garant gesteld jegens derden. Voorts zijn er geen
contractuele verplichtingen aangegaan.
4.3.5 Sponsoring
Sponsorbijdragen worden verantwoordt in het verslagjaar waarin het evenement plaatsvindt.
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