
Balans

ACTIVA PASSIVA
Vaste activa Eigen vermogen

Materiële vaste activa -         -          Algemene reserve 82.365    63.357    

Vlottende activa Kortlopende schulden
Vorderingen Belastingen -          -   

Overlopende activa 8.717      8.719       Crediteuren 13.337    19.910    
Overlopende passiva 162.217  98.465    

Liquide middelen 249.203  173.013   175.554  118.375  

TOTAAL ACTIVA 257.919 181.732 TOTAAL PASSIVA 257.919 181.732 

31-12-2021 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2020

BALANS PER 31 DECEMBER 2021



STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021Staat van baten en lasten

BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving

Donaties, giften, schenkingen 611.221    487.596    470.802    365.970    

Rentebaten -          -          -          -          

TOTAAL BATEN 611.221    487.596    470.802    365.970    

LASTEN
Besteed aan doelstellingen

Voorlichting & publiciteit 362.245    259.545    263.013    207.349    
Beleidsbeïnvloeding 132.242    117.402    90.004     77.887     
Missies en reizen 2.000       -          -          -          

496.487    376.947    353.017    285.236    
% van totaal aan lasten 81% 80% 81% 80%
% van totaal aan baten 81% 77% 75% 78%

Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving 54.030     42.990     39.388     34.475     

% van totaal aan lasten 9% 9% 9% 10%
% van baten uit eigen fondsenwerving 9% 9% 8% 9%

Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie 60.704     48.651     43.319     37.956     

% van totaal aan lasten 10% 10% 10% 11%
% van totaal aan baten 10% 10% 13% 10%

TOTAAL LASTEN 611.221    468.588    435.724    357.666    

begroting 2022 realisatie 2021 begroting 2021 realisatie 2020

RESULTAAT -          19.008    35.078    8.304      
Toevoeging/onttrekking aan:

Continuïteitsreserve -          19.008     35.078     8.304       



TOELICHTING

Algemeen
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 verantwoord indien gerealiseerd en toegerekend aan de periode waarop ze
betrekking hebben. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

De jaarrekening is samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde
grondslagen voor financiële verslaggeving en is gebaseerd op de volgende accounting-princi-
pes: het matching-, het voorzichtigheids-, het eenvoudigheids- en het continuïteitsprincipe.

Grondslagen van waardering

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs en
verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte economische levensduur.
De afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn
opgenomen tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten enerzijds, en anderzijds
de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Afschrijvingen
De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend door middel van vaste
percentagesvan de verkrijgingsprijzen op basis van de verwachte economische levensduur.
Boekwinsten en verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn
begrepen onder de afschrijvingen op materiële vaste activa.














