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Woord vooraf

Filantropie staat voor bijdragen in de vorm van geld, goederen en tijd (expertise), vrijwillig
ter beschikking gesteld door individuen en organisaties, waarmee primair doelen van algemeen nut worden
gesteund. De moderne filantropie bestrijkt het brede terrein van algemeen nut zoals het sociale domein,
gezondheidszorg, kerk en levensbeschouwing, kunst en cultuur, natuur, onderwijs en onderzoek en sport en
recreatie. De sector filantropie maakt onderdeel uit van de Nederlandse non-profitsector, maar onderscheidt
zich hiervan op het punt van eigen financiële middelen.
In 2015 is vooral hard doorgewerkt aan de wording van het Validatiestelsel. Opnieuw werden belangrijke
besluiten genomen, in het bijzonder in de ledenkringen van de vier partners. Voor de goede doelen werd
een nieuwe erkenningsregeling voorbereid, voor de vermogensfondsen werd het voor hun nieuwe
bouwwerk van normen en toezicht in de steigers gezet en voor de kerken werden stappen gezet in de
richting van een nieuwe rechtspersoon voor eigenstandig toezicht.

Na de afronding van de meeste in het convenant ‘Ruimte voor Geven’ (2011) opgenomen afspraken heeft
SBF zich beraden op de invulling van haar toekomstige rol. De uitkomst daarvan is dat SBF zich zal
concentreren op twee kerntaken: door onderling samenhangende spelregels voor toezicht en
verantwoording ervoor zorgen dat de sector kenbaar en transparant is (Validatiestelsel) en behoud en
mogelijk versterking van het voor filantropie relevante fiscale stelsel.
SBF zal zich, kortom, in de komende jaren blijven inzetten voor een nog sterkere en resultaatgerichte
sector filantropie.

J.J. de Graeff
waarnemend voorzitter
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1. Algemeen

1.1 Doelstelling

De Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie richten zich op het bevorderen van goede
randvoorwaarden voor een optimaal functionerende filantropische sector. Daarbij gaat het om de
behartiging van de gezamenlijke belangen t.a.v. spelregels voor kwaliteit, verantwoording en toezicht en
het voor de sector toepasselijke fiscale stelsel, daarbij in het bijzonder in relatie tot de overheid.

1.2 Oprichting en vestigingsplaats

De stichting is opgericht op 28 april 2011 en gevestigd te ’s-Gravenhage. De stichting is op 4 mei 2011
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52655571.
De stichting is per 1 januari 2011 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

1.3 Samenstelling bestuur

Het bestuur van de stichting kwam in 2015 acht maal bijeen. In het verslagjaar heeft zich een aantal
wijzigingen in de samenstelling van het bestuur voorgedaan. Het bestuur was per 31 december 2015 als
volgt samengesteld.

 J.J. (Jan Jaap) de Graeff, voorzitter, bestuurslid op voordracht van Goede Doelen Nederland (sinds
december 2015);

 J.C.G.M. (John) Bakker, secretaris/penningmeester, bestuurslid en lid van het moderamen van het
Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (sinds juni 2011);

 J.J.J. (Joost) van Lanschot, bestuurslid op voordracht de Vereniging van Fondsen in Nederland
(sinds december 2015);

 A. (Fons) van Rooij, bestuurslid op voordracht van het Instituut Fondsenwerving (sinds november
2015).

De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur dan wel door twee gezamenlijk handelende
bestuurders.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurlijke werkzaamheden. De bestuursleden
voldoen aan de integriteitseisen zoals deze voor ANBI’s van toepassing zijn.

1.4 Bureau

In het verslagjaar was G. (Gosse) Bosma, tevens directeur Goede Doelen Nederland, directeur a.i. en was
K.M. (Kimberly) Pont tot 1 oktober en T.Z.R. (Thaïsa) Wiebing na 1 oktober officemanager.

1.5 Huisvesting

SBF kon tot 1 juli gebruik maken van kantoorruimte in het pand van het CAOP, het kennis- en
dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein, aan het Lange Voorhout in Den
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Haag. In juni verhuisde de SBF naar kantoorruimte op het Louis Couperusplein in Den Haag, mede
mogelijk gemaakt door Fonds Slachtofferhulp Nederland.

1.6 Financiën

De SBF streeft naar de grootst mogelijke transparantie over de eigen financiën. In dat kader zal
de jaarrekening van 2015, zodra deze gereed is, worden gepubliceerd op de SBF-website.
De jaarrekening wordt gecontroleerd door een onafhankelijke accountant.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds financiering van de werkorganisatie en dagelijkse
activiteiten door middel van de bijdragen uit de ledenkringen van de vier partners en anderzijds
financiering van bijzondere projecten met SBF als intermediair tussen subsidiegevers en uitvoerders van de
bijzondere projecten.

1.7 Contactgegevens

Bezoekadres
Louis Couperusplein 2, Den Haag

Postadres
Postbus 2514 HP ’s-GRAVENHAGE

Website www.sbf-filantropie.nl
E-mail info@sbf-filantropie.nl

mailto:info@sbf-filantropie.nl
mailto:info@sbf-filantropie.nl
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2. Beleid en activiteiten in 2015
SBF is zich in 2015 meer gaan focussen op haar kerntaken. De aanjaag- en portaalfunctie voor een aantal
uit het convenant van 2011 voortvloeiende projecten werd verder afgebouwd.

2.1 Validatiestelsel

Het Validatiestelsel of beter, de verdere ontwikkeling ervan was topprioriteit voor SBF in 2015. Met de
totstandkoming van dit nieuwe stelsel van toezicht en verantwoording wordt gestreefd naar een voor het
publiek overzichtelijk en voor alle filantropische instellingen werkbaar geheel van afspraken voor kwaliteit,
verantwoording en toegankelijke publieksinformatie.

In het in 2011 gesloten convenant ‘Ruimte voor Geven’ werd afgesproken een nieuw stelsel voor toezicht
en verantwoording te ontwikkelen. De werkzaamheden voor de ontwikkeling van het zogenaamde
Validatiestelsel begonnen in 2012.

Het Validatiestelsel bestaat grofweg uit de volgende onderdelen:
- een breed gedragen Code Goed Bestuur
- een bindend normenstelsel
- uitoefening van toezicht op de naleving van de normen
- beschikbaarheid van betrouwbare en relevante informatie over filantropische instellingen voor het

publiek

In 2015 waren de volgende activiteiten relevant:
- financiering van de projectleiding voor doorontwikkeling van het Validatiestelsel voor IF en Goede

Doelen Nederland;
- eindregie voor de definitieve vaststelling van de in 2013 ontwikkelde SBF-code Goed Bestuur;
- informatie-uitwisseling t.b.v. de in de diverse ledenkringen lopende processen;
- afstemming met VenJ over voortgang;
- communicatie over de voortgang in de brede sector (o.m. Breed Sectoroverleg);
- ondersteuning van de zogenaamde dialoogsessies over de normen en het nieuwe toezicht voor de

goede doelen.

2.2. Centraal Informatiepunt en Kennisbank Filantropie

SBF was sinds de ontwikkeling van het Validatiestelsel voorstander van een onafhankelijk centraal
informatiepunt. De Kennisbank Filantropie was in 2013 aangewezen als beoogd Centraal Informatiepunt
Filantropie (CIF). Daarvoor werd in 2013 een subsidie beschikbaar gesteld.
In 2015 zijn twee ontwikkelingen relevant, t.w. de afronding van het subsidietraject in mei en
heroverweging van het concept van een centraal informatiepunt.
Het bestuur heeft zich intensief beraden op de toekomstige inrichting van de informatiefunctie. Hierover is
twee maal advies gevraagd aan een onafhankelijk deskundige. Op basis van dat onafhankelijk advies is
besloten de informatiefunctie binnen het Validatiestelsel via en met steun van de toezichthouders in te
richten.

2.3. Fiscaliteit

SBF zet zich in voor een fiscaal stelsel dat filantropie ondersteunt en stimuleert en bijdraagt aan een
positief geefklimaat. In 2015 is toegezien op en met diverse partijen contact onderhouden over de
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voortgang van de besprekingen in en rondom het kabinet over herziening van het belastingstelsel.
Geconstateerd kan worden dat de giftenaftrek overeind is gebleven. Wel is in het Belastingplan 2016 een
evaluatie van de giftenaftrek aangekondigd.
In november vond een expertmeeting plaats. In dit zogenaamde fiscalistenoverleg werden ontwikkelingen
en knelpunten besproken. Naast de SBF-partners namen hieraan deel: Sabine de Wijkerslooth de
Weerdesteijn Lhoëst (EY), Najat Idrissi (Van Driel en Fruijtier) en Maiko van Bakel (PWC). De
uitkomsten waren belangrijke ingrediënten voor een brief aan het ministerie waarin om aandacht en
oplossing voor deze knelpunten zou worden verzocht.

2.4. Bijeenkomsten en overige activiteiten

Nieuwjaarsbijeenkomst
Op 27 januari hield SBF haar nieuwjaarsreceptie bij Nieuwspoort te Den Haag. De Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), vertegenwoordigd door prof. dr. André Knottnerus tevens
voorzitter van de WRR en raadslid prof. dr. Marianne de Visser, presenteerde de opzet voor een onderzoek
naar de relatie tussen de filantropiesector en de overheid. De aanwezigen werden in de gelegenheid gesteld
om op hoofdlijnen input aan te reiken. De bedoeling is dat de WRR medio 2016 het advies zal presenteren.
Verder stond staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie stil bij enkele ontwikkelingen en
voornemens, o.m. het voornemen van het kabinet om filantropie Europees te agenderen, aangezien
Nederland de eerste helft van 2016 voorzitter van de EU is.

Uitvoeringsoverleg Belastingdienst
In 2015 vond drie keer het zogenaamde Uitvoeringsoverleg plaats. In dit overleg worden kwesties
besproken die bij de uitvoering van anbi-regelingen aan de orde komen. Naast de SBF-partners wordt
hieraan deelgenomen door vertegenwoordigers van het ANBI-team en ambtenaren van DG Belastingen.

Breed sectoroverleg
Regelmatig vind een overleg plaats met belangenorganisaties die niet bij SBF zijn aangesloten maar wel
belang hebben bij de werkzaamheden van SBF. In 2015 vond dit Breed Sectoroverleg twee maal plaats.
Deelnemende organisaties zijn: Partos, Groen11, Samenwerkende Gezondheidsfondsen, Kunsten ’92,
Federatie Cultuur en Partin.

Bestuur en Directeurenoverleg
Het bestuur van SBF vergaderde 8 maal fysiek en tweemaal telefonisch. Het zogenaamde
Directeurenoverleg vond 5 maal plaats, waarvan 1 maal telefonisch.
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3. Jaarrekening 2015

3.1. Financieel verslag

Resultaat; Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2015 bedraagt negatief € 16.655 tegenover € 15.988 over 2014. De resultaten over beide
jaren kunnen als volgt worden samengevat:

Realisatie

2015

Begroting

2015

Realisatie

2014 Verschil 2015

Verschil
realisatiebeg
roting 2015

Baten

Exploitatiebijdragen 87.440 93.500 130.087 -42.647 -6.060
Aanvullend besteedbaar 76.000 30.000 42.880 33.120 46.000
Externe financiering projecten 68.173 - 537.304 -469.131 68.173

Som der baten 231.613 123.500 710.271 -478.658 108.113

Lasten

Bestedingen aan projecten 142.642 32.342 555.469 -412.827 110.300

Beheer en administratie

Lonen en salarissen 43.088 43.605 47.902 -4.814 -517
Sociale lasten 7.424 - 4.559 2.865 7.424
Pensioenlasten 5.796 - 6.240 -444 5.796
Overige personeelslasten 1.196 - 2.088 -892 1.196
Afschrijvingen materiële vaste activa 264 - 192 72 264
Huisvestingslasten 6.000 6.000 6.700 -700 -
Kantoorlasten 2.801 4.800 8.584 -5.783 -1.999
Organisatiekosten 19.200 13.500 36.949 -17.749 5.700
Algemene lasten 23.826 24.000 25.342 -1.516 -174

Som der lasten 109.595 91.905 138.556 -28.961 17.690

Resultaat -20.624 -747 16.246 -36.870 -19.877

Financiële baten en lasten
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 4.298 - - 4.298 4.298
Rentelasten en soortgelijke lasten -329 -300 -258 -71 -29
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3.969 -300 -258 4.227 4.269

Saldo -16.655 -1.047 15.988 -32.643 -15.608

Financiële positie

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

2015 2014

€ €
Beschikbaar op lange termijn:

Kapitaal 32.389 49.044

Waarvan vastgelegd op lange termijn:

Materiële vaste activa 1.457 306

Werkkapitaal 30.932 48.738

Dit bedrag is als volgt aangewend:

Vorderingen 13.590 228.652
Liquide middelen 35.216 160.190

48.806 388.842

Af: kortlopende schulden 17.874 340.104

Werkkapitaal 30.932 48.738
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3.2. Jaarrekening

Balans per 31 december 2015
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

Vaste activa

31 december 2015 31 december 2014

€€ €

Materiële vaste activa

Inventaris 1.457 306

Vlottende activa

Vorderingen

Overlopende activa 13.590 228.652

Liquide middelen 35. 216 160.190

50.263 389.148

Vaste activa
31 december 2015 31 december 2014

PASSIVA € €

Reserves en fondsen

Overige reserves 32.389 49.044

Kortlopende schulden

Crediteuren 5.907 3.146

Belastingen 14.023

Overige schulden 11.967 322.935

50.263 389.148



10

SB
F-
ja
ar
ve
rs
la
g
20
13

Staten van baten en lasten 2015

Realisatie Begroting Realisatie
2015 2015 2014

€ € €
Baten

Exploitatiebijdragen 87.440 93.500 130.087
Aanvullend besteedbaar 76.000 30.000 42.880
Externe financiering projecten 68.173 - 537.304

Som der baten 231.613 123.500 710.271

Lasten

Bestedingen aan projecten 142.642 32.342 555.469

Beheer en administratie

Lonen en salarissen 43.088 43.605 47.902
Sociale lasten 7.424 - 4.559
Pensioenlasten 5.796 - 6.240
Overige personeelslasten 1.196 - 2.088
Afschrijvingen materiële vaste activa 264 - 192
Huisvestingslasten 6.000 6.000 6.700
Kantoorlasten 2.801 4.800 8.584
Organisatiekosten 19.200 13.500 36.949
Algemene lasten 23.826 24.000 25.342
Financiële baten en lasten -3.969 300 258

105.626 92.205 138.814

248.268 124.547 694.283

Saldo -16.655 -1.047 15.988

Resultaatbestemming

Overige reserves -16.655 -1.047 15.988
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de richtlijnen jaarrekening 2015 ASV gesubsidieerde instellingen en
Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 "Kleine organisaties zonder winststreven" jaareditie 2015.

Het boekjaar loopt van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015.

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 waarin ze voorzienbaar zijn.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

 Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde verminderd met afschrijvingen
bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De
afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde.

 Vorderingen en overlopende activa
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.

 Langlopende en kortlopende schulden
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
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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 aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

 Lasten algemeen
De lasten worden bepaald met de inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare)
verplichtingen en mogelijke verliezen, die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden
in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens
wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen.

 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 het jaar 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 voorwaarden zal worden voldaan.

 Personeelslasten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van
baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

Pensioenen

De stichting heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking
komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk
is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en
Welzijn. De stichting heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een
tekort bij het bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn , anders dan het effect van hogere toekomstige
premies. De stichting heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en
heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

 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 bij
verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor
zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.

 Financiële baten en lasten
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De rentebaten en –lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente- opbrengsten en –
lasten van uitgegeven ten behoeve van de aanwezige gelden bij de bank.

Toelichting op de balans per 31 december 2015

Activa

Vaste Activa

Materiële vaste activa

Boekwaarde per 1 januari 2015

Inventaris

€

Aanschaffingswaarde 963
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -657

306

Mutaties
Investeringen 1.415
Afschrijvingen -264

1.151

Boekwaarde per 31 december 2015
Aanschaffingswaarde 2.378
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -921

Boekwaarde per 31 december 2015 1.457

Afschrijvingspercentages
%

Inventaris 20
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Vlottende activa

Vorderingen

2015 2014

€ €

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 4.666 -
Pensioenen 2.437 -

7.103 -

Overlopende activa

Nog te ontvangen subsidie Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nog te ontvangen subsidie Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

-

-

96.000

40.000
Nog te ontvangen bijdrage Charles Stewart Mott Foundation - 17.956
Nog te ontvangen bijdrage Vermogensfonds I
Voorschotten personeel
Administratielasten afrekening project lokale fondsen betreffende
overdracht project aan Stichting Lokale Fondsen Nederland

-
4.656

-

25.000
-

2.674
Nog te ontvangen extra bijdrage FIN - 40.000
Nog te ontvangen bijdrage 2014 CIO - 6.060
Overige overlopende activa 1.831 962

6.487 228.652

Liquide middelen
Rabobank 1288.45.848 1.420 10.153
Rabobank 1625.86.132 22 37
Rabobank 3630.812.287 33.774 150.000

35.216 160.190

De liquide middelen staan de stichting per 31-12-2015 ter vrije beschikking.
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Passiva

Reserves en fondsen

2015 2014

€ €

Overige reserves

Stand per 1 januari 49.044 33.056
Resultaatbestemming boekjaar -16.655 15.988

Stand per 31 december 32.389 49.044

Kortlopende schulden

Crediteuren

Crediteuren 5.907 3.146

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing - 10.242
Pensioenen - 3.781

- 14.023

Overlopende passiva
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2015 2014

€ €

Vakantiegeld 464 396
Bijdrage vermogensfonds I t.b.v. SBF
Subsidie Ministerie van Veiligheiden Justitie t.b.v. Kennisbank
Filantropie

-

-

50.000

68.173
Bijdrage FIN - 20.000
Fonds 1818
Afrekening project lokale fondsen betreffende overdracht project aan
Stichting Lokale Fondsen Nederland

-

-

6.000

131.979
Nog te betalen projectkosten - 35.205
Overige nog te betalen kosten 11.503 10.181

11.967 321.934

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huur

De stichting heeft een huurovereenkomst gesloten voor een deel van het object gelegen aan het Louis
Couperusplein 2, 2514 HP te 's-Gravenhage. De aangegane verplichting bedraagt € 6.000 per jaar.
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Toelichting op de staat van baten en lasten 2015

Realisatie
2015

Begroting
2015

Realisatie
2014

€ € €
Exploitatiebijdragen

Goede Doelen Nederland 36.500 36.500 54.500
Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) 23.500 23.500 29.860
Instituut Fondsenwerving (IF) 10.000 10.000 15.867
Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) 23.500
Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) - vermindering
contributie 2014 -6.060

23.500

-

29.860

-

87.440 93.500 130.087

De ontvangen bijdragen hebben een structureel karakter.

Aanvullend besteedbaar

Goede Doelen Nederland: Bijdrage t.b.v. huisvestingslasten
validatiestelsel filantropie - 2.880
Vermogensfonds I t.b.v. SBF 50.000
FIN: Aanvullende bijdrage 20.000
Fonds 1818: Aanvullende bijdrage 6.000

30.000
-
-

-
40.000

-

76.000 30.000 42.880

Externe financiering projecten

Subsidie Ministerie van Veiligheiden Justitie t.b.v.
Kennisbank Filantropie 68.173 - 280.000
Vermogensfonds II t.b.v. project lokale fondsen - - 26.154
Charles Stewart Mott Foundation t.b.v. project lokale fondsen - - 81.150
Subsidie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
Relaties t.b.v. Lokale Fondsen Nederland - - 150.000

68.173 - 537.304

De bijdrage van Vermogensfonds I is toegekend voor de periode 1 september 2012 tot en met 31 augustus
2015.

Realisatie
2015

Begroting
2015

Realisatie
2014

€ € €
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Bestedingen aan projecten
Lasten Kennisbank Filantropie - - 26.154
Lasten Validatiestelsel Filantropie - - 81.150
Lasten Lokale Fondsen Nederland
Lasten Filantropie Poort - - 150.000

68.173 - 537.304

Voor het project 'Kennisbank Filantropie' is een aparte controleverklaring afgegeven door Mazars
Paardekooper Hoffman N.V.

Personeelslasten

Lonen en salarissen

Bruto-lonen 39.886 40.605 40.730
Eindejaarsuitkering - - 1.739
Vakantiegeld 3.202 3.000 5.259
Belaste vergoedingen - - 174

43.088 43.605 47.902

Sociale lasten

Sociale lasten 7.424 - 4.559

Pensioenlasten

Pensioenlasten 5.796 - 6.240

Overige personeelslasten

Reis- en verblijflasten 1.096 - 725
Onkostenvergoedingen 100 - 1.115
Overige personeelskosten - - 248

1.196 - 2.088

Personeelsleden

Bij de stichting zijn 2 personeelsleden werkzaam (2014: 2).

Realisatie
2015

Begroting
2015

Realisatie
2014

€ € €
Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 264 - 192
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Overige lasten

Huisvestingslasten

Huur onroerende zaken 6.000 6.000 6.700

Kantoorlasten

Kantoorbehoeften 710 2.200 707
Drukwerk - 1.000 1.897
Automatiseringslasten - - 1.653
Porti - - 383
Contributies en abonnementen 100 100 257
Verzekering 962 1.500 938
Vakliteratuur - - 202
Website 1.029 - 2.547

2.801 4.800 8.584

Organisatiekosten

Reclame- en advertentielasten - - 393
Representatielasten 2.679 2.000 6.836
Relatiegeschenken 65 - 3
Congreslasten - - 2.920
Incassokosten dubieuze debiteuren - - 16
Politieke monitoring 12.164 8.500 6.171
Nieuwjaarsreceptie 4.292 3.000 2.273
Inhuur Van Eijck Fiscaal B.V. - - 16.837
Donaties - - 1.500

19.200 13.500 36.949

Realisatie
2015

Begroting
2015

Realisatie
2014

€ € €

Algemene lasten

Accountantslasten 13.799 8.000 15.569
Salarisadministratie 921 1.000 453
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Juridische lasten 3.106 - 2.320
Vacatiegelden/onkostenvergoeding 6.000 15.000 7.000

23.826 24.000 25.342

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 4.298 - -
Rentelasten en soortgelijke lasten -329 -300 -258

3.969 -300 -258

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Bankrente 4.298 - -

Rentelasten en soortgelijke lasten

Rente en lasten bankiers 329 300 258
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Overige gegevens

Controleverklaring jaarrekening accountant
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