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1. ACCOUNTANTSRAPPORT



Stichting De Upside van Down
Apeldoorn 2 september 2013

Stichting De Upside van Down
Ter attentie van het bestuur  
Loolaan 47
7314 AE  Apeldoorn

Rosmalen, 2 september 2013
102950

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2012 van Stichting De Upside van Down te Apeldoorn.

1.1 BEOORDELINGSVERKLARING

Aan: Het bestuur van Stichting De Upside van Down

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2012 van Stichting De Upside van Down te 's-Hertogenbosch beoordeeld.
De ondernemer is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening. Het is onze verantwoordelijkheid een
beoordelingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400
'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak
uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de huishouding en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de
financiële gegevens. Door de aard en de omvang van onze werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in een beperkte mate
van zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Deze mate van zekerheid is lager dan die welke aan een
controleverklaring kan worden ontleend.

Conclusie 

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de jaarrekening geen
getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting De Upside van Down per 31 december
2012 en van het resultaat over 2012. 

Rosmalen, 2 september 2013

hulshof kroonen & groen
accountants en adviseurs

drs. H.J. Groen RA                                                          
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1.2 ALGEMEEN

Vergelijkende cijfers

De in dit rapport ter vergelijking opgenomen cijfers over 2011 zijn ontleend aan het rapport zoals opgesteld d.d. 20 december
2012. 

Samenstelling Bestuur

Het bestuur van de Stichting De Upside van Down wordt gevormd door:

-   L. Germs-Schuitemaker, voorzitter
-   M.P.M. Abels, secretaris
-   F.H.G. de Vries-Henkes, penningmeester 

Activiteiten

De stichting heeft ten doel: meer begrip, acceptatie en bewustwording in de maatschappij te creëren ten gunste van mensen met
het syndroom van Down. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door de positieve kant van Downsyndroom centraal te
stellen.  

Kamer van Koophandel

De onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34304138. 
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1.3 BESTUURSVERSLAG 2012 

De interne organisatie op orde

In 2012 is de focus blijven staan op een adequate administratieve organisatie en interne controle (AOIC) binnen onze stichting.
In 2011 hebben we hiermee een start gemaakt en werden we geholpen door twee medewerkers van PwC. Begin 2012 is het
PwC-project afgerond en hebben zij handvaten gegeven om dit verder zelfstandig uit te werken. Doel is het verkrijgen van het
CBF-certificaat.

Een groots gerealiseerd project met een totale omzet van ruim EUR 100.000,-  en een bereik van 2000 gasten
en duizenden mensen via de media.

In 2012 heeft de stichting zelf 1 project actief uitgevoerd:

Geef Down de Toekomst 
Heel veel kinderen en jongvolwassenen al dan niet met Downsyndroom, aangevuld met bekende Nederlanders hebben
bijgedragen aan een meer dan geslaagd voetbaltoernooi. En met de geweldige donatie van MF Foundation krijgt ons doel om
jongeren met Downsyndroom een beter imago te geven een extra impuls!

Woensdag 26 september heeft de stichting De Upside van Down in samenwerking MF Foundation en de All-In Group en
ondersteund door de AJAX Foundation het unieke voetbalevenement georganiseerd op de trainingsvelden van de Amsterdamse
voetbalclub, De Toekomst. Het motto “Geef Down De Toekomst” stond daarbij centraal.

Acht voetbalteams bestaande uit kinderen & jongvolwassenen en aangevoerd door oud-voetballers en andere bekende
Nederlanders hebben gevoetbald voor “Geef Down De Toekomst”. De aftrap werd genomen door Humberto Tan (met spontane
assistentie van Zeth de Haan). Op de velden speelden en coachten Wouter de Jong, Sebastiaan Labrie, Rene van de Kerkhof, Bert
Konterman, Felix-Jan Kuypers, Arthur Numan, Sjaak Swart, Bryan Roy, Maarten Wansink en Richard Witsche belangeloos mee.
Sita voetbalde en zong niet alleen mee, maar had ook een speciale meet & greet. Berget Lewis sloot af met een spetterend
optreden.

Spectaculaire donatie
Frank en Myriam Vogel wilden zowel organisatorisch met de All-In Group als financieel met MF Foundation aan de Stichting De
Upside van Down bijdragen. Zij geloven net als De Upside van Down voor 100% dat een imagoverbetering voor kinderen en
jongvolwassenen met Downsyndroom zal leiden tot meer kansen en acceptatie in de huidige maatschappij, integratie is het
keywoord. Onze stichting mocht een cheque van � 100.000,- in ontvangst nemen van Frank Vogel. Dit bedrag is deels
ontvangen in 2012 en zal deels ontvangen worden in 2013.
Gezien de vele, meer dan enthousiaste reacties die we als stichting ontvingen, gaan we hier zeker een vervolg aan geven. Niet
alleen het voetballen bij Ajax, maar vooral ook de goede sfeer en de contacten onderling werden als heel waardevol ervaren.
Dus: er komt een vervolg in 2013!

Voor 2013 staan 2 nieuwe projecten gepland.
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Focus op de interne organisatie van de stichting

Financieel resultaat
Het financiële resultaat van de stichting over 2012 is positief. Het begrotingsoverschot is ontstaan doordat besloten is het project
tv-documentaire on hold te zetten In 2012 hebben we een start gemaakt met een aantal grote projecten die in 2013 gaan
vallen. Het overschot kunnen we op deze manier inzetten om die projecten te realiseren.

CBF certificaat
Bij het inrichten van de nieuwe AOIC door PwC worden de vereisten van het CBF certificaat in acht genomen. Hiermee kan de
stichting aanspraak maken op meer fondsen. Doel was om in 2012 dit certificaat te behalen. De strikte voorwaarden van het
CBF maakten dat er meer voorbereiding nodig is. Verwacht wordt dat het certificaat in 2013 toegekend wordt.

Alle support bedankt!
Ook dit jaar hebben velen zich ingezet voor Stichting De Upside van Down. Het bestuur wil hier graag zijn waardering voor
uitspreken. Zonder de inzet en enthousiasme van alle vrijwilligers, donateurs en sponsors is het onmogelijk om goede en
succesvolle projecten mogelijk te maken, waardoor stichting De Upside van Down haar visie: ” door de positieve kant van
Downsyndroom centraal te stellen, streven naar meer begrip, acceptatie en bewustwording binnen de maatschappij”, kan
uitdragen.

Linda Germs,  voorzitter van De Upside van Down,
namens het bestuur en onze ambassadeurs.
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2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 

31 december 2012 31 december 2011
� � � �

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa 1 255 356

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden 2 3.000 2.982

Vorderingen
Handelsdebiteuren 3 - 298
Belastingen en premies sociale verzekeringen 4 - 1.557
Overige vorderingen en overlopende activa 5 - 2.000

- 3.855

Liquide middelen 6 29.997 5.227

Totaal activazijde 33.252 12.420
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31 december 2012 31 december 2011
� � � �

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN 7 

Stichtingskapitaal 26.499 12.419

BESTEDINGSRESERVES 8 
3.000 -

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 9 477 -
Belastingen en premies sociale verzekeringen 10 3.277 -
Overige schulden en overlopende passiva -1 1

3.753 1

Totaal passivazijde 33.252 12.420
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2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012 

2012 2011
� � � �

Baten 11 56.851 33.897
Lasten 12 -26.599 -13.195

Brutowinst 30.252 20.702

Afschrijvingen materiële vaste activa 13 101 100
Verkoopkosten 14 1.672 974
Kantoorkosten 15 1.526 2.174
Algemene kosten 16 12.477 16.006

Som der bedrijfslasten 15.776 19.254

Bedrijfsresultaat 14.476 1.448

Rentelasten en soortgelijke kosten 17 -396 -936

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 14.080 512
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2.3 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2012 

2012 2011
� � � �

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 14.476 1.448

Aanpassingen voor
Afschrijvingen materiële vaste activa 101 100
Verandering in werkkapitaal
Mutatie voorraden en onderhanden werk -18 -
Debiteuren 298 -298
Overige vorderingen 3.557 14.007
Kortlopende schulden (exclusief banken) 3.752 -12.614

7.589 1.095

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
22.166 2.643

Betaalde interest -396 -936

Kasstroom uit operationele activiteiten
21.770 1.707

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Dotatie bestedingsreserve 3.000 -
Correcties - 1

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
3.000 1

Mutatie geldmiddelen
24.770 1.708

Verloop mutatie geldmiddelen

Stand per begin boekjaar 5.227 3.519
Mutaties in boekjaar 24.770 1.708

Stand per eind boekjaar 29.997 5.227
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2.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens in het maatschappelijk verkeer aanvaardbare normen.
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 gewaardeerd volgens
het kostprijsmodel.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover
zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het
verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor vergelijkingsdoeleinden
aangepast.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van
toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur
en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele
residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Voorraden

Handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De verkrijgingsprijs omvat de inkoopprijs en bijkomende kosten.
Voor een eventuele incourantheid van voorraden wordt een voorziening getroffen.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt
hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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Grondslagen voor de resultaatbepaling

Baten

Onder baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van
kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Baten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op
economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan
dezelfde periode toegerekend.

Baten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten
wordt aan dezelfde periode toegerekend. 

Kostprijs van baten

De kostprijs van de baten omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen, bestaande uit het directe
materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige directe en indirecte kosten die aan de vervaardiging kunnen
worden toegerekend.

Brutomarge

De brutomarge bestaat uit de netto-omzet, de wijziging in de voorraad gereed product en goederen in bewerking, de
geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf en de overige bedrijfsopbrengsten en verminderd met de kostprijs van
de omzet.

Afschrijvingen

De afschrijving op vaste activa wordt berekend op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats
volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur.
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen. 

Overige bedrijfskosten

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

Som der financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde interest.

Grondslagen voor het overzicht van kasstromen

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide
middelen. 
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2.5 TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA 

VASTE ACTIVA

31-12-2012 31-12-2011
� �

1  Materiële vaste activa
Inventaris 255 356

Materiële vaste activa

Inventaris
�

Stand per 1 januari 2012

Aanschaffingswaarde 503
Cumulatieve afschrijvingen -147

Boekwaarde per 1 januari 2012 356

Mutaties 

Afschrijvingen -101

Saldo mutaties -101

Stand per 31 december 2012

Aanschaffingswaarde 503
Cumulatieve afschrijvingen -248

Boekwaarde per 31 december 2012 255

Afschrijvingspercentages 20%

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2012 31-12-2011
� �

2  Voorraden 
Voorraad goederen 3.000 2.982

3  Handelsdebiteuren

Conform saldilijst - 298
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31-12-2012 31-12-2011
� �

4  Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting - 1.557

5  Overige vorderingen en overlopende activa

Vordering Recreatiecentrum Beerze Bulten - 2.000

6  Liquide middelen
ING Bank 50.89.008 26.579 5.188
ING Bank 56.10.018 3.418 39

29.997 5.227
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PASSIVA 

7  RESERVES EN FONDSEN

In onderstaand overzicht is het verloop van het stichtingskapitaal weergegeven.
Stichtings-
kapitaal
�

Stand per 1 januari 2012 12.419
Overschot boekjaar 14.080

Stand per 31 december 2012 26.499

31-12-2012 31-12-2011
� �

8  BESTEDINGSRESERVES

Bestedingsreserve jubileum 3.000 -

2012 2011
� �

Bestedingsreserve jubileum
Stand per 1 januari - -
Dotatie 3.000 -

Stand per 31 december 3.000 -

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2012 31-12-2011
� �

9  Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 477 -

10  Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 3.277 -
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2.6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

2012 2011
� �

11  BATEN

Donaties en giften 45.771 31.310
Verkoop CD's en boeken 11.080 2.587

56.851 33.897

12  LASTEN

Kostprijs van baten 26.599 13.195

Kostprijs van baten

Kosten project TV domumentaire 15.012 -
Inkoopkosten CD's, kistjes en boeken 3.123 10.768
Kosten fondswerving 8.464 2.000
Kosten JGB - 427

26.599 13.195

13  AFSCHRIJVINGEN MATERIËLE VASTE ACTIVA

Inventaris 101 100

14  VERKOOPKOSTEN

Representatiekosten 1.492 -
Reis- en verblijfkosten 100% aftrekbaar 130 187
Reis- en verblijfkosten 28 305
Reclame- en advertentiekosten 22 -
Relatiegeschenken - 482

1.672 974

15  KANTOORKOSTEN

Assurantiepremie 939 344
Internet 497 1.373
Kantoorbenodigdheden 70 313
Porti 20 99
Drukwerk - 45

1.526 2.174
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2012 2011
� �

16  ALGEMENE KOSTEN

Onbelaste vergoedingen 6.000 13.550
Overige algemene kosten 3.805 840
Accountants- administratie en advieskosten 2.357 1.313
Abonnementen en contributies 315 303

12.477 16.006

17  RENTELASTEN EN SOORTGELIJKE KOSTEN

Betaalde bankrente 396 936

Apeldoorn, 2 september 2013

Mevrouw L. Germs Mevrouw F.H.G. de Vries-Henkes Mevrouw M.P.M. Abels
Voorzitter Penningmeester Secretaris
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1. Activiteitenplan 2012

Kind achter de ogen   Maart 2012

In ‘Het kind achter de ogen’ geeft een moeder een eerlijke kijk in het leven met haar zoon. Haar zoon heeft Syndroom van Down
en vandaag is het zijn eerste schooldag. Zij deelt haar zorgen, haar angsten maar ook haar vreugde met het publiek.

Het is een productie die in onze ogen een waardevolle bijdrage kan leveren aan de Nederlandse maatschappij en wij verlenen
dan ook graag onze medewerking aan het project. Loes Hegger en Erga Netz hebben samenwerking gezocht (en gekregen) met
Stichting De Upside van Down omdat de doelstelling van dit project aansluit bij de doelstelling die onze stichting uitdraagt.

Deze theatermonoloog is geschreven door Nava Semel, gespeeld door Loes Hegger en geproduceerd door Erga Netz. Jos
Groenier tekent voor de regie. Het project is gerealiseerd in samenwerking met Stichting Rainbow en Stichting Downsyndroom,
met medewerking van Stichting De Upside van Down.

Stichting De Upside van Down wil een realistisch beeld van Downsyndroom geven, waarbij nu ook eens de positieve kanten aan
bod komen. Want door middel van een juiste beeldvorming kunnen steeds meer mensen ervaren dat mensen met Downsyndroom
een waardevolle aanwinst zijn voor onze maatschappij. We zijn ervan overtuigd dat deze theaterproductie mensen aan het
denken zal zetten en de discussie zal voeden over wat het betekent om (een kind met) Downsyndroom te hebben.
In maart 2012 is de première en is voorzitter Linda Germs gevraagd spreker te zijn. Na afloop van de voorstelling leidt zij de
discussies met het publiek. Daar dit veel positieve reacties heeft opgeleverd heeft zij dit meerdere malen met veel plezier mogen
doen. 

Koekeloere “Superindiaan”    Maart 2012

In maart brengt Koekeloere ‘Superindiaan’ bij Z@ppelin op Nederland 3 een bijzondere aflevering over het Syndroom van Down.
Een unieke aflevering bovendien, omdat een kind voor het eerst een hoofdrol speelt in een avontuur met Moffel en Piertje. Deze
ontroerende aflevering met hoofdrolspeler Zeth is mede tot stand gekomen met Stichting De Upside van Down. Zeth is de zoon
van bestuurslid Monique Abels.

Van den Udenhout - Ladies Day   September 2012

Van den Udenhout, Volkswagen- en Audi-dealer, organiseert elk jaar een Ladies Day in ’s-Hertogenbosch. In 2012 had Van den
Udenhout de stichting De Upside van Down gekozen als het “goede doel” van deze dag. De Upside van Down heeft daar met
een stand gestaan voor de verkoop van boeken, cd’s, merchandise en om informatie te geven over de stichting aan de bezoekers.
Ladies Day is bezocht door 1200 dames. De Upside van Down heeft op deze manier haar boodschap kunnen uitdragen en
gezorgd voor meer naamsbekendheid. 

Geef Down de Toekomst 1.0   September 2012

In 2012 vond de eerste editie van het voetbaltoernooi Geef Down de Toekomst plaats. Dit evenement werd georganiseerd in
samenwerking met de MF Foundation en de All-In Group en ondersteund door de AJAX Foundation op de trainingsvelden van de
Amsterdamse voetbalclub, De Toekomst. Acht teams van kinderen en jongvolwassenen al dan niet met Downsyndroom,
aangevuld met bekende Nederlanders hebben met z’n allen bijgedragen aan een meer dan geslaagd voetbaltoernooi. Naast het
toernooi waren er tal van andere activiteiten georganiseerd voor de jonge(re) kinderen, zoals een springkussen, schminken en
diverse (voetbal gerelateerde) spelletjes. Met de geweldige donatie van MF Foundation van �100.000,-  krijgt ons doel om
jongeren met Downsyndroom een beter imago te geven een extra impuls.

Gezien de vele, meer dan enthousiaste reacties die we als stichting ontvingen, gaan we hier zeker een vervolg aan geven. Niet
alleen het voetballen bij Ajax, maar vooral ook de goede sfeer en de contacten onderling werden als heel waardevol ervaren. Er
komt een vervolg in 2013!
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Touchdown

In 2012 is er ook een start gemaakt met het magazine Touchdown. De stichting heeft de wens een magazine te ontwikkelen met
een breed bereik. Het is niet alleen bedoeld voor de achterban en het bestaande netwerk van ziekenhuizen, gynaecologen en
verloskundigen maar juist ook mensen die weinig tot niet met mensen met Down in aanraking komen. Een brede groep lezers die
open staat om anders naar het leven te kijken. Er is gekozen voor een mindstyle magazine. De positieve kenmerken van
Downsyndroom worden belicht op een wijze die juist ook aanspreekt bij een grotere groep. Deze zal, indien er voldoende funding
is, verspreid en verkocht gaan worden in mei 2013.
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2. Staat van baten en lasten

Baten:
- Baten uit eigen fondsenwerving 39.630 30.000 28.133
- Baten uit gezamelijke acties 17.221 6.000

- Baten uit acties van derden 5.764
- Subsidies van overheden
- Rentebaten en baten uit beleggingen
- Overige baten
Som der baten 56.851 36.000 33.897

Lasten:
Besteed aan doelstellingen
Doelstelling: creëren van meer begrip, 

acceptatie en bewustwording van 

Downsyndroom binnen de maatschappij 19.609 15.600 13.998

19.609 15.600 13.998

Werving baten
- Kosten eigen fondsenwerving 6.990 11.400 14.100

- Kosten gezamenlijke acties
- Kosten acties derden 2.000
- Kosten verkrijging subsidies overheden

- Kosten van beleggingen
6.990 11.400 16.100

Beheer en administratie
- Kosten beheer en administratie 16.172 9.000 3.287

Som der lasten 42.771 36.000 33.385

Saldo van baten en lasten 14.080 0 512

Bestemming saldo 2012
Dotatie aan:
- Stichtingskapitaal 14.080

14.080

Kengetallen
totale besteding doelstelling 
totale som der baten

kosten eigen fondswerving
baten eigen fondswerving

34% 43% 41%

18% 38% 50%

Werkelijk 2012 Begroot 2012 werkelijk 2011

Werkelijk 2012 Begroot 2012 werkelijk 2011

Toelichting algemeen

Het begrotingsoverschot is ontstaan doordat niet alle projecten zijn doorgegaan. In 2012 hebben we een start gemaakt met 

een aantal grote projecten die in 2013 gaan vallen. Het overschot kunnen we op deze manier inzetten om die projecten te 

realiseren.
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3. Toelichting lastenverdeling

Bestemming Doelstelling

Beheer en 

administratie Totaal 2012 begroot 2012 Totaal 2011

Lasten

'Doelstelling: creëren van 

meer begrip, acceptatie en 

bewustwording van 

Downsyndroom binnen de 

maatschappij 

Eigen fond- 

senwerving

gezamelijke 

acties Acties derden Subsidies Beleggingen

Subsidies en bijdragen 0 0 0 0

Afdrachten 0 0 0 0
Aankopen en verwervingen 0 0 0 0

Uitbesteed werk 0 0 0 0
Publiciteit en communicatie 19.609 6.990 0 0 0 0 0 26.599 27.000 30.098

Personeelskosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huisvestingskosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kantoor- en algemene kosten 0 0 0 0 0 0 15.676 15.676 8.500 2.802

Afschrijving en rente 0 0 0 0 0 0 496 496 500 485

Totaal 19.609 6.990 0 0 0 0 16.172 42.771 36.000 33.385

Werving van de baten
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