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Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017 metbetrekking tot uw stichting.
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OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening20lT van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van
€, l2l.g77 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van€23.654, samengesteld.

2

SAMENSTELLINGSVERKLARINGVANDEACCOUNTANT

De jaanekening van Stichting Possibilize te Breda is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie.
Deze jaanekenìng bestaat uit de balans per 3l december 2017 en de staat van baten lasten over 2017 met de daarbij
horenâe toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiele
verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende

;'samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u
Standaard 4410,
ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemeen
aanvaarde grondslager voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van
adminishatieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.
een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante
inibnnatie aanlevert. Wij hebben onzewerkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan
ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkneid heeft voldaan. Als slotstuk van onze
werkzaàmheden hebben wij door het lezen van de jaanekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaanekening
overeenkwam met onze kennis van Stichting Possibilize. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden

Bij

uitgevoerd die ons

in

staat stellen om een oordeel te geven

of

een conclusie te trekken met betrekking tot de

getrouwheid van de jaarrekening.

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 uuo uitguuo 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 onderdeel continuiteit in de grondslagen van dejaarrekening, waarin uiteengezet is dat
bij de stichting in het verleden een negatief stichtingsvermogen is ontstaan.
Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar
www. nba. nl/uitleg-samenstellingsverklaring.

NBA
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ALGEMEEN

3.1

Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting Possibilize bestaan voomamelijk uit

Missie: het inspireren en activeren om te denken en handelen in mogelijkheden, in iedere situatie. Zij zetten mensen in
beweging om hun talenten te benutten en dromen waar te tnaken.
Strategie: dit realiseert Possibilize door als platform baanbrekende projecten te faciliteren of zelf te initiëren. In 2017
waren dit de volgende projecten:
l. Sencity; een trainingstraject voor doven, slechthorenden en horenden, dat heeft geleid tot een cultureel Festival en tot
een lesprogramma en cultureel dagprogramrra voor kinderen.
2. Partofit: een boekingsbureau dat inclusieve artistieke acts ontwikkeld en verhuurd. ln 2017 waren dat de mobiele
theatrale FestivalSafari en het graffrti-project Fences with Senses.
3. Conn-act: het maatjesproject voor jongeren met en zonder beperking. 'Waarbij sportieve ontmoetingen hebben geleid
tot het leren kennen van de leefwereld van de ander.
4. Seeing the Unseen: fotografie door blinden, slechtzienden en zienden. Met in 201 7 tentoonstellingen in het Van Abbe
Museum Eindhoven, Figi Zeist en het Graafs Museum.
5. Academy: workshops non-verbale communicatie, gedoceerd door dove experts.
6. Boek: het boek Possibilizing toont l5 jaar aan ervaringen, waarbij tien waardes gekoppeld zijn aan tien verhalen uit
het verleden.

3,2

Doel van de Stichting

Op 9 april 2003 is bij notariele akte de Stichting Skyway in het levcn geroepen.
De Stichting heeft ten doel:
a) het op basis van het gelijkwaardigheidbeginsel bevorderen van de volledige en onvoorwaardelijke
integratie in de samenleving, zowel nationaal als intemationaal,van elk individu, al of niet in een
collectief georganiseerd, dat in het dagelijks leven met een maatschappelijke achterstand wordt
geconfronteerd alsmede het creëren van een breed maatschappelijk draagvlak daarvoor;
b) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden
of daartoe bevordelijk kunnen zij n.

Op 25 januari 2017 heeft er een statuten wijziging plaats gevonden. Hiermee is de naam gewijzigd van Stichting
Skyway naar Stichting Possibilize.
Tevens is het doel van de Stichting gewijzigd naar;
a) het inspireren en activeren van mensçn om te denken en handelen vanuit mogelijkheden, in iedere situatie.
b) het in beweging zetten van mensen om talenten te benutten en dromen waar te maken.
De bestuurder is de heer R.E. Ligtenberg.

Tot slot is er een raad van toezicht aangewezeî;
- Voorzitter: de heer J.A.J.S. Huibers
- Secretaris: mevrouw S. Marijnissen
- Penningrneester: de heer P,J.J. Beelen
De dagelijkse leiding/ zakelijk leider is de heer M. Molenaar.

3.3

Administratie

De administratie van uw Stichting werd met ingang van 2016 bijgehouden in Snelstart door mevrouw Grotenhuis. De
aangifte omzetbelasting werd door u zelf bijgehouden. Dit geldt ook voor eventuele suppletie aangiftes die ingediend
worden. Uit bovengenoemde gegevens is door ons dejaarrekening samengesteld.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 2l juni 2018
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3,4

Balansenwinst-en-verliesrekening

De opgenomen balans per 3 I decemb er 2017 met een balanstelling van €, 121 .977, sluit met een stichtingsvennogen van
negatief € l9.2l\, terwijl de eveneens opgenomen staat van baten & lasten een voordelig saldo aangeeft van€'23.654'
In2016 was het resultaat negatief € 55,797.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 2l juni 2018
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RESUI-:IAAT

4,1

Vergelijkendoverzicht

Het resultaat over 2017 bedraagt €,23.654 tegenover negatief e55.797 over 2016. De resultaten over beide jaren
kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie

2017 Begroting 2017 Realisatie 2016 Verschil 2017

€
Baten

€

€

Verschil
realisatiebegroting 2017
€

€

36t.571

422.500

375.812

-14,241

-60.929

308.228

380.250

391.611

-83.383

-72.022

3.840

4,000

984

2.856

-160

Kosten
Besteed aan de doelstellingen

Werving baten
Wervingskosten algemeen
Kosten van beheer en administratie

32t

32t

Overige bedrijfslasten

21.557

25.000

321
37.069

-t5.512

-3.443

Som der lasten

21.878

2s.321

37.390

-t5.512

-3.443

Resultaat

27.625

12.929

-54.173

81.798

14.696

Financiële baten en lasten

-3.971

-2.000

-1.624

-2.347

-t .971

Saldo

23.654

t0.929

-5s.797

79.451

12.725

Afschrijvingen materiële vaste activa

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 2l juni 2018
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FINANCIiiLE POSITIE
de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

3t-t2-2016

3t-t2-2017

c

€

€

€

Beschikbaar op lange termijn:
-42.863

-19.210
44.000

Stichtingsvermogen
Langlopende schulden

-42.863

24.790

Waarvan vastgelegd op lange termijn:
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

363

684

330

330

Werkkapitaal

693

1.014

24.097

-43.877

Dit bedrag is als volgt aangewend:
Onderhanden projecten

Vorderingen
Liquide middelen

14.227
60.431
1.560

43.954
36.406

40924
121.284

76.2t8

Af: kortlopende schulden

97.187

120.095

Werkkapitaal

24.097

-43.877

Met het uitbrengen van dit rapport menen wij aan onze opdracht te hebben voldaan, Mochten er uwerzijds nog vragen
zijn, dan zijn wij gaarne bereid deze te beantwoorden.

Hoogachtend,
Accountantskantoor Silvis & Vos

Drs. R.A.H. Bruinsma
Accountant-Administratieconsulent

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 2l juni 2018
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Bestuursverslag20lT
Algemeen
Statutaire naam: Stichting Possibilize
Vestigingsplaats: Verbeetenstraat I 0, 48 I 2
Rechtsvorm: stichting

XL Breda, Nederland

Samenstelling van het bestuur en de directie:
Raad van Toezicht
Voorzittcr: de heer

/
JAIS Huijbers

Secretaris: mevrouw S Jellema-Marijnissen
Penningmeester: de heer PJJ Beelen
Directie/bestuurder: de heer RE Ligtenberg

Inhetboekjaar20llzijnerbetangrijkewijzigingenindejuridischestructuur. Op25januari 20lThcefteenstatuten
wijziging piaatsgevonden, waatbiio,u. ¿e naim lewi.izigd is van Stichting Skyway naar Stichting Possibilizc. Het bestuur is

gw¡iigã

naar Raad van Toezicht, vcrantwoordelijk is bestuurdcr Ronald Ligtenberg.

ln het boekjaar 2011 zijn er belangrijke wijzigingen in dc statutaire doelstellingen. Possibilize streeft naar het inspireren
activeren van m€nsen om te denken en handelen in mogelijkheden, in iedere situatie.

en

possibilize heeft invloed van ontwikkelingen in de samenleving op de organisatie ervarçn, Partnors uit het verlcden, met
zijn
name fondsen en subsidiënten, wcrden inlOll overvraagd (voãr financiële ondersteuning) door het werkvsld. Hierdoor
(voldoende)
linanciële
op
rekenen
konden
projecten
niet
alt¡id
gemaakt
onze
waardoor
door
ñen,
scherpe keuzes
ondersteuning.
Missíe, vßle en beleld
Missie: het inspireren en activeren om te denken en handelen in mogeli.ikheden, in iedere s¡tuatie.
beweging om hun talenten te benutten en dromcn waar te maken.

Wij zetten mensen in

Doelstelling:ditrealiseertpossibilizedooralsplatformbaanbrckendeprojectentefaciliteren oîz.elfteinitiëren. ln20l7
waren dit de volgende projecteu

l. Sencity: een tiainingstraject voor doven, slechthorenden en horenden, dat heeft geleid tot een cultureel Festival en tot een
lesprogramma en cultureel dagprogramma voor kindcren.
theatrale
Z, Þariont een boekingsbureõ dai¡nclusicve artistieke acts ontwikkeld en verhuurd. ln2011 waren dat de mobiele
Festivalsafari en het graffiti-project Fences with Senses'
trVaarbij sportievo ontmoetingen hebben gcleid tot
3, Conn-act: het maatþsproject voor¡ongeren mct cn zonder beperking.
het leren kennen van dc leefwereld van de andor.
Van Abbe
4. Seeing the Unseen: fotografie door blinden, slechtziende n en ziendcn. Met in 2017 tentoonstellingen in het
Museum Eindhoven, Figi Zeist en het Graafs Museum,
5, Acadomy: workshops non-verbale communioatie, gedoceerd door dove experts'
uit het
6. Boek: het boek Possibilizing toont I 5 jaar aan ervaringen, waarbij tien waardes gekoppeld zijn aan tien verhalen
verleden,
Het beteidsplan 2017-2Q20 is leidend ín de keuzes voor Possibilize,

Kritische succesfactor voor de missie, visie en beloid van Possibilize is hct in iedcrc situatie denken en handelen in
mogelijkheden. Door een beperking als inspiratiebron te nemen ontstaan nieuws creaties.
om
Een-kritische sucçesfactor in het fìñancieel beleid is dat alle projecten (in de voorfase) het akkoord hebben ontvangen
voor
het
opvangen
ruimte
minimaal kostendekkcnd gefaciliteerd te worden, inclusief{inanciële
van onverwachte tegenslagen.

Activíleilen en gerealiseerde pteslalles
blindcn,
De belangrijkste doelgroepen zijn de directe profrjtgroepen van dç diverse projecten' Doven, slechthorenden,
slechtzienden en mensçn met een verstandelijke beperking.
Kids)' de
De belangrijkste activiteiten in het boekjaar 2017 waren Sencity Rotterdam (inclusiefhet onderdeel Sencity
de golijkwaardige
project
Partofit,
van
het
programma's
verantwoôrde
maatschappelijk
van
twee
en
verhuring
ontwikkeÏng
van Conn'act in het
koppeling trisen 40 mrnJ"n mot en zonder ecn'beperking bij het projeci Conn'act, de toetrcding
en Visio als
Croeiprolramma van het Oran¡e fonOs, het fotografieprõject Seeing ttre Unseen met o,a, partner Bartiméus
door de
workshops
gefaciliteerde
Eindhoven,
Musoum
Abbe
vin
het'van
onderdeel van het Radicatty uìne progiurru
Possibilizing'
Academy - zowel bij nieuwe afnomerials terugkerende en de lancering plus verkoop van het boek

De (minímaal) na tc streven prostaties per project zijn bereikt met de gerealiseorde activiteiten in de projecten. Possibilize
streefr daarbij altijd naar meor bereik dan geformuleerd,

DoordathetprojoctPartofitwinnaarwasvan<teNSVP-Challengekon erin2017 onderzoekwordengedaannaardebeste
aansluiting van ãat project bij de afnemer(s), Tevens kon het project Conn-act haar strategie in 2017 wijzigen door de kennis
çn kunde opgedaan in het Groeiprogramma van het Oranje Fonds'

Bedrilfsvoerlng
Het personeelsbeleid 2017 is dat er niet wordt gewerkt met werknemers in dienst, maar met freelancers op projectbasis.
Freeiancers kunnen nooit fulltime actief z¡jn voor de stichting, maar kunnen wel actief zijn in mcerdere projecten'
Financieel beleid beslaat o.a. de ambitie om (minimaal) g}Yovan de baten te besteden aan de directe doclstellingen (van
projecten), Tevens beslaat het de ambitie om rçscrves op te bouwen, met ongeoormerkte geldstromen, voor een financieel
bestendige toekomst,
Huisvestingsbelcid beslaat o,a. de ambitic om zo flexibcl mogelijk te huisvesten.
passend biide werkzaamheden die goed volbracht moeten worden en gekeken naar d€ beste verhouding tussen reisafstand
van een projectteam en samenhangende kosten.

Er is geen beleggingsbeleid, gezien er vele geoormerkte gelden zijn voor projecten en ongeoormerkte geldstromen een
reserve dienen op te bouwen.
To e ko mslg erlc hl e I nlo

rmatle

De doelstelling en strategie voor boekjaar 20lS blijft ongewijzigd. Projecten kennen wel een uitgebreide(re) ambitie,
Aanvullend zal op vraagvan afnemers het project Senselfweer worden geactiveerd met hen,

De begroting voor het volgende boe(aar (201S) is opgesteld en goacoordeerd voorafgaand aan dat boekjaar, Het volgt
daarbij het financieel beleid.

Samenvatting begrotlng 2018:
Som van de batcn

460,000

Bestecd aan de doelstellingen

4t

4.000

Wervingskosten
Kosten van beheer en administratie

voor financiële baten en

lasten

Saldo fìnanciële bat€n en lasten

Snldo

25.350

439.350

Som van de lasten
Saldo

0,000

vrn baten en lasten

20.650
.2.000
18.650

lnvesteringen zullen projcct-gerelateerd zijn, indien nodig. Stichtingbreed zijn er in 2018 geen investeringen benodigd'
BlJzondere gebeurtenlssen nø bolonsdatumvtøarmee

ln deJaarrekenlng geen rekenlng behoeft le worden gehoaden

kwalitatief
De investeringen die benodigd waren om de transitie in to zctten naar een nieuwe (vorm van) stichting en een
en
betere Acadeñy hebben in iO t O geleid tot een negatief financieel resu ltaal . ln 2017 is de nieuwe koers zichtbaar
resultaat.
positieve
financiële
merkbaar, ook in het

JAARREKENING
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BALANSPER3l DECEMBER2OlT

(na winstbestemming)

3l

3l december20lT

€

€

€

€

december 2016

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa (1)
Financiële vaste activa (2)

363

684

330

330

693

1.014

43.954

14.227

36.406

60.431

40.924

1.560

121.284

76.2r8

12t.977

77.232

Vlottende activa
Onderhanden prci ectun
Yorderingen Ø)

Liquide míddelen

(51

@')
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3l

31 december20l7

€

€

€

€

december 2016

PASSIVA

Reserves en fondsen (6)

Langlopende schulden

(7)

44.000

Schulden aan kredietinstellingen

Kortlopende schulden

-42.863

-19.210

Algemene reserve

(8)

Schulden aan kredietinstellingen
Afl ossingsverplichtingen langlopende
schulden
Vooruitontvangen op proj ecten
Overige schulden
Overlopende passiva

41.187

6.000
83.953

71.257

3,152

2.191
5.460

4.082

97.187

120.095

rzt.977

77.232
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STAATVAN BATEN EN LASTEN OVDR2Ol7

Realisatie

2017

Begroting

€

Realisatie 2016

€

€

|

422.500

375.812

308.228

380.250

391.611

3.840

4,000

984

361.57

Baten

2017

Lasten
Besteed aan de doelstellingen (14)

Wervingskosten
Wervingskosten algemeen (15)

Kosten van beheer en administratie
Aßchrijvingen (16)
Overige bedrijfslasten

(1

7)

Saldo voor financiële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke lasten (1B)

Saldo

32t

321

321

21.557

25.000

37.069

21.878

25.32t

37.390

333.946

409.571

429.98s

3.971

2.000

1,624

23.6s4

10.929

-55.797

Resultaatbestemming
Algemene reserye

23.6s4

-55.797

23.654

-55.797
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GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Possibilize (geregistreerd onder KvK-nummer 37106537), statutair gevestigd te Breda
bestaat voornamelijk uit:

Missie: het inspireren en activeren om te denken en handelen in mogelijkheden, in iedere situatie. Zrj zetten mensen in
beweging om hun talenten te benutten en dromen waar te maken.
Strategie: dit realiseert Possibilize door als platform baanbrekende projecten te faciliteren of zeff te initiëren. ln2017
waren dit de volgende projecten:
1. Sencity: een trainingstraject voor doven, slechthorendcn ett horenden, dat heeft geleid tot een cultureel Festival en tot
een lesprogramma en cultureel dagprogramma voor kinderen.
2. Partofrt: een boekingsbureau dat inclusieve artistieke acts ontwikkeld en verhuurd. ln 2017 waren dat de mobiele
theatrale FestivalSafari en het graffiti-project Fences with Senses,
3. Conn-act: het maatjesproject voor jongeren met en zonder beperking. Waarbij sportieve ontmoetingen hebben geleid
tot het leren kennen van de leefivereld van de ander.
4. Seeing the Unseen: fotografie door blinden, slechtzienden en zienden. Met in 201 7 tentoonstellingen in het Van Abbe
Museum Eindhoven, Figi Zeist en het Graafs Museum.
5. Academy: workshops non-verbale comrtunicatie, gedoceerd door dove experts.
6, Boek: het boek Possibilizing toont l5 jaar aan ervaringen, waarbij tien waardes gekoppeld zijn aan tien verhalen uit
het verleden.

Vestigingsadres

Stichting Possibilize (geregistreerd onder KvK-nuûrmer 31106537) is feitelijk gevestigd op Verbeetenstraat

l0

te

Breda.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
Dejaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor
zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waatin ze

voorzienbaar zijn.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het
voorgaande jaar.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 21 juni 2018
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Continuiteitsveronderstelling
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuiteitsveronderstelling
van de Stichting. Er is echter door verliezen in het verleden nog een negatief eigen verrnogen.
In het jaar 2017 is een positief resultaat behaald

van en.654.

Hierdoor is het stichtingsvernogen negatief € 19.210

geworden, een verbetering ten opzichte van2016 ten waarbij het negatief € 42.863 was.

Voor de continulteit is het van belang geweest dat er borg is gestaan door een tweetal partners, voor de lening bij
Triodos Bank ter hoogte van € 50.000,-. Zekerheden zijn afgegeven door Stichting Fonds Cultuurfinanciering
(Cultuur-Ondememen) en de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK), Aflossing vindt plaats vanaf
20 I 8,

over een periode van 5 jaar.

2017 was een jaar waarin de transitie is doorgevoerd naar een duurzame stichting. Met een nieuwe naam, met een Raad
van Toezicht in plaats van alleen een bestuur, met innovatieve projectformats en volgens het bestuur een structuur
zonder grote financiële risico's.
Onderhanden projecten krijgen pas fiattering om te worden opgestart als in de voorfase gebleken is dat deze minimaal
kostendekkend gefaciliteerd worden, inclusief frnanciële ruimte voor het opvangen van onverwachte tegenslagen. Deze
transitie geeft enerzijds een solide financiële basis en zal anderzijds een inhoudelijk en financieel sterke koers inzetten.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur
van Stichting Possibilize zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt 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 betreffendejaamekeningposten.
Personeelsleden

Bij de stichting warell in2017 geen werknemers in dienst,

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De rnateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd met
afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De
aßchrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde ofvervaardigingslasten.
Financiële vaste activa

bij eerste verwerking
welke gelijk zijn aan
geamortiseerde
kostprijs,
gewaardeerd
de
tegen
vervolgens
opgenomen tegen de reële waarde en
de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden

Onderhanden projecten
Onderhanden projecten worden voor het deel dat een debet stand vertoont, worden gepresenteerd onder de vlottende
activa. Onderhanden projecten voor het deel dat vooruit ontvangen is gepresenteerd onder de kortlopende schulden'
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Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kosþrijs. De reële waarde en geamortiseerde kosþrijs 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
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reele waarde. Transactiekosten die direct
zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking
opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio ofdisagio en onder aftrek van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente
gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Korllopende schulden worden
na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kosþrijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale
waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Lasten welke hun
oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aarunerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Lasten algemeen

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering

en

toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Vy'insten worden verantwoord in het jaar waarin de
goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze
voorzienbaar zijn.
Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover
dit niet bij toezegging het geval is, in hetjaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de vootwaarden zal
worden voldaan.
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Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn

berekend door middel van vaste percentages van de

aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen
materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

bij verkoop

van

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van
uitgegeven en ontvangen leningen.
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4

TOELICHTING OPDE BALANS PER

31 DECEMBER 2017

VASTEACTIVA

1.

3t-12-2017

3t-12-2016

e

€

Materiële vaste activa
684

363

Inventaris

Inventaris
€
Boehuaarde per I januari 2017
1.604
-920

Aanschaffrngswaarde

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

684
Mutaties
-321

Afschrijvingen
Boelattaarde per

3I

december 2017

1.604

Aanschaffingswaarde
Curnulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen
Boekwaarde per

3l

-r.241
363

december2017

Afs c hr ij v in g sp er c e n t a g e s

%
20

Inventaris
31-12-2017

3t-12-2016

€

€

2. Financiële vaste activa

Overige vorderingen

330

330

43.9s4

14.227

VLOTTENDEACTIVA
3. Onderhanden projecten
Onderhanden projecten
Onderhanden projecten. Dit betreft kosten die lm het boekjaar gemaakt zijnvan
projecten die na balansdatum uitgevoerd worden.
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3l-t2-2017

3r-12-2016

€

€

4. Vorderingen

Dobiteuren
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

9.883

43.672
16.759

36.406

60.431

26.523

43.672

26.523

43.672

9.883

t6.759

9.585

1.560

26.523

Debiteuren
Nog te ontvangen omzeVsubsidies

Oterige belastingen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

5.

Liquide middelen

Rabobank verenigingsrekening
Triodos betaalrekening

31.339
40.924

1.560

-19.210

-42.863

Per balansdatum heeft men de beschikking over een kedietfaciliteit in rekeningcourant bij de Triodosbank, tot een bedrag van € 25,000.

6. Stichtingsvermogen
Algemene reserye

2017

20t6

€

€

Algemene reserve
Stand

per I januari

Resultaatbestemming
Stand per

3l

december
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7. Langlopende schulden

31-12-2017

31-12-20t6

€

€

Schulden aan kredietinstellingen
44.000

Lening Triodos

2017

2016

€

€

Lening Triodos
Stand per I januari
Opgenornen gelden

50,000
-6.000

Afl ossingsverplichtirg komend boekj aar
Langlopend deel per

3l

44.000

december

Deze lening ad € 50.000 is verstrekt voor herfinanciering van

de

bestaande Rekening-Courant Faciliteit. De nieuwe Rekening-Courant

Faciliteit zal uitsluitend gebruikt worden om te voorzien in de
liquiditeitsbehoefte . Aflossing vindt plaats over een periode van 5
jaar. Het rentepercentage bedraagt 4,00o/o vast tot en met 2022. De
maandelijkse aflossing bedraagt in 2018 € 500, in 2019 C 666,67, in
2020 € 833,33, in 2021 € 1000 en in 2022 e1.166,67. Het aantal
resterende rnaandtermijnen bedraagt 60.

Van het restant van de hypotheek per

3

I

december 2017 heeft een

bedrag van € 3.500 een looptijd langer dan vijfjaar.

Zekerheden
Bestaande zekerheden:
de navolgende zekerheden blijven van kracht en gelden tevens tot zekerheid voor de betaling van hetgeen Kredietnemer
onder deze Kredietovereenkomst aan Kredietgever verschuldigd is.
a. een borgstelling van € 25.000 door Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind;
b. een borgstelling van € 12.500 door Stichting Fonds Cultuurfinanciering.

Overige zekerheidsrechten:
In een aparle akte moet als zekerheid voor de betaling van de Schuld door de Kredietnemer de volgende zekerheid aan
Kredietgever worden verleend:
een door Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind af te geven borgstelling van € 25.000,
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8. Kortlopende schulden

31-12-20t7

3t-t2-2016

€

€

Schulden aan kredietinstellingen
41.187

Triodos bank

Aflossingsverplichtingen lan glopende schulden
6.000

Lening Triodos

Vooruitontvangen op projecten
Vooruitontvangen op projecten

83,9s3

71.257

83.9s3

7t

.257

In het boekjaar zijn voorschot bedragen onwangen voor projecten die volgend
boekjaar uitgevoerd worden.

Overige schulden
Nog te betalen bedragen ter behoeve van de projecten

3.1s2

2.191

3.298
784

5.201

4.082

5.460

Overlopende passiva
Accountantskosten
Bankkosten

259

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen

Huurverplichtingen

I septemb er 2013 is de stichting een huurovereenkomst aangegaan voor een kantoorruimte in breda.
Deze overeenkomst duurt tenminste tot 30 augustus 2016 en wordt automatisch met 24 maanden verlengd wanneer er
niet wordt opgezegd, Opzeggen dient schriftelijk te geschieden, met in achtneming van I jaar opzegtermijn. De
huurprijs per maand is per 3l december 2017 C 868,33 exclusief BTW.
Met ingang van
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Meerjarige financiële verpllchtingen

Triodosbank
Kredietnemer is verplicht voor zijn betalingsverkeer uitsluitend gebruik te maken van de diensten van Triodos Bank
N.V.
Volgens uw opgave en zover ons bekend waren erper 31 december 2017 verder geen niet in de balans opgenomen

verplichtingen,
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5

TOELICHTING OPDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

Realisatie

Realisatie

Begroting

20t7

2017

Verschil 2017

2016

€

€

€

€

9. Sponsorbijdragen
Sponsoring

600

1.000

-400

2.340

2.500

-160

10. Subsidiebaten
Nederlandse overheidssubsidie

29.700

1l.Baten van andere organisaties zonder winststreven
Baten van andere organisaties zonder winststreven

339.155

379.000

-39.845

304.828

12.Baten als tegenprestatie voor de levering van
producten en/of diensten
Kaartverkoop
Workshops/Doorbelaste kosten

2.275

10.000

-7.725

12.194

20,000

-7.806

4.058
19.600

14.469

30.000

-l5.s3l

23.6s8

-4.993

17.626

13. Overige baten
5.007

Overige baten

10.000

l.4.Besteed aan de doelstellingen

Doelstelling: Kostprijs evenementen
Kostprijs evenementen

106.088

130.250

-24.162

154.388

202.140

250.000

-47.860

237.223

Doelstelling: Werk door derden/fee freelancers
Werk door derden/fee freelancers

Wervingskosten
I 5. Wervingskosten algemeen
Wervingskosten algemeen website

3.840

4.000

32r

321

-l 60

984

Personeelsleden

Bij

de stichting v/aren in2017 geen werknemers werkzaam.

16. Afschrijvingen

Materiële vaste activa

321

17. Overige bedrijfslasten
Huisvestingslasten

10.93

l

12.000

-1.069

Verkooplasten
Algemene lasten

r0.626

13.000

-2.374

15.543
1.450
20.076

2t.557

2s.000

-3.443

37.069
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Realisatie

Begroting

20t7

2017

Verschil 2017

2016

€

€

€

€

Realisatie

Hußvestingslasten
Huur onroerende zaak

12.000

10.931

-l,069

15.543

Publíciteitskosten
1.450

Representatiekosten

Algemene lasten
Accountantskosten
Accountantskosten controle opdracht subsidies (50%)
Telefoon
Contributies, heffingen en abonnementen
Overige bedrij fsverzekeringen
Kantoorbenodigdheden, drukwerk
Accountantskosten meerwerk & diverse kosten
Incidentele baten en lasten
Vakliteratuur/ Studiekosten
Overige algemene lasten

3.300

3.300

933
417

1.000
500

2.29s

2,300

2.s00
2.300
-67
-83
-5

1.413
597

2.248

472

500

-28

1.387

l3

3.000

l13

3.928

27
69

100

-31

3.303

2,300

-2.300

2.400

t0.626

13.000

-2.374

20.076

-3,971

-2.000

-L97t

-1.624

3.1

27

Financiële baten en lasten
18. Rentelasten en soortgelijke lasten

Overige rentelasten
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Breda,2l juni 2018

Dhr. R.E. Ligtenberg

BIJLAGEN

1

OVERZICHT VASTE ACTIVA

Stichting Possibilize
Bijlage bij

raooort20l'7
Omschrijving

Datum v¡n
aanschaf

Aanschafwearde

Afschrijving

tlm

Boekwaarde

0t-01- 2017

Aankopen

Verkopen

Herinvest.res./

Afschrijving

Afschr.

Boekwaarde

3t-12- 2017

Boekverlies

systeem

Bedrijfsinvemtaris
Asus laptop

Apple MacBook

TOTAAL

10
31

3
1

2014
2014

759,45

42't,45

332,00

152,00

180,00

5

844,48

492,48

352,00

169,00

183,00

5

6E4JXI

321Jt0

36:U0

L603J3 91gJA

