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Balans
Balans 31/12/2016
Vlottende activa

Reserves en Fondsen

Voorraden
Debiteuren
Liquide middelen

€
€
€

1.271,41 Vrij besteedbare reserves
Continuiteitsreserve
21.362,07 Bestemmingsreserve
Bestemmingsfonds
Crediteuren

€
677,19
€ 7.000,00
€ 4.090,05
€ 10.866,24
€
-

Totale activa

€

22.633,48 Totale passiva

€ 22.633,48
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Staat van Baten en Lasten
Staat van Baten en Lasten
Baten
Toegewezen
Reumafonds
Stichting N.S.G.K
Abbvie
Inschrijving Zeilweekend
KTP Italie
Novartis
Inschrijving Voorjaars Event 2016
Inschrijving Najaars Event
Voorjaarsevent 2017
Verkoop Columnbundel

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7.705,00
5.340,00
3.600,00
2.280,00
500,00
262,00
210,00
210,00
60,00
21,00
+

Totale Baten
Lasten
Jongerenvakantieweek 2016
Zeilweekend 2016
Organisatie
Najaars Event
Jongerenvakantieweek 2017
Vrijwilligers
Website
PR
KTP
Jongerenvakantieweek 2015
Voorjaars Event 2016

€ 20.188,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6.751,25
5.918,60
2.441,93
1.454,63
1.322,06
1.218,65
807,66
581,85
361,81
245,29
210,00 +

Totale lasten

€ 21.313,73

Resultaat

€ -1.125,73
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Toelichting op Balans en Staat van Baten en Lasten
Algemeen
De jaarrekening is samengesteld op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende
balanshoofd anders vermeld, zijn de activa en passiva tegen de nominale waarde opgenomen.
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der
lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten reeds
zodra zij voorzienbaar zijn. Indien baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden
de nog niet bestede gelden verwacht in de desbetreffende bestemmingsreserve
respectievelijk bestemmingsfonds. Een onttrekking aan de bestemmingsreserve respectievelijk
bestemmingsfonds wordt als besteding(last) verwerkt in de staat van baten en lasten.
Baten
Onder baten worden verstaan de van derden ontvangen en voor het verslagjaar toegezegde
giften, sponsoring en opbrengsten uit activiteiten, evenals opbrengsten uit activiteiten
bestemd ter financiering van de eigen organisatie.
Lasten
Onder de lasten zijn begrepen de direct aan acties toe te rekenen kosten, evenals de
uitvoeringskosten van de eigen organisatie. De kosten worden toegerekend aan het jaar
waarop zijn gedaan zijn.
Belastingplicht
Stichting Youth-R-Well.com is vrijgesteld van belastingplicht.
Bestuurders
Aan de bestuurders zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt. Ook hebben zij
geen bezoldiging ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden.
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Toelichting op de Balans
Activa
Voorraden
Er is nog een voorraad van 1700 columnboekjes aanwezig met een nominale waarde van
944,25 euro. Daarnaast zijn er nog 550 pillendoosjes op voorraad met een waarde van 327,16
euro.
Debiteuren
Aan het einde van 2016 zijn er geen openstaande debiteurrekeningen.
Liquide middelen
Stichting Youth-R-Well.com heeft geen kas aanwezig. Het volledige bedrag is dus het
banksaldo van 31/12.
Passiva
Vrij besteedbare reserves
De vrij besteedbare reserves zijn donaties en giften die zonder project zijn toegekend aan
Stichting Youth-R-Well.com en waarvoor nog geen bestemming is gekozen door het bestuur.
Continuïteitreserve
De continuïteitsreserve bestaat uit een bedrag om de risico’s op korte termijn te dekken om
zeker te zijn dat de stichting in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen. De reserve
bestaat uit een bedrag om een jaar financieel te kunnen dekken, met de belangrijkste
activiteiten om de stichting te kunnen voortzetten.
Voor Stichting Youth-R-Well.com bestaat dit voor 2016 uit een bedrag van 7000 euro, hiervan
is 1000 euro voor bestuurskosten en 6000 euro voor het zeilweekend. Het bestuur is
genoodzaakt te vergaderen en elkaar regelmatig te zien om de stichting draaiend te kunnen
houden. Daarnaast is het zeilweekend de stichting haar belangrijkste event en deze mag niet
vervallen. Hiervoor is 6000 euro gereserveerd gebaseerd op kosten van voorgaande jaren. De
websitefinanciering is in 2016 voor 3 jaar toegezegd door het Reumafonds, daarom zit die in
2016 niet in de continuïteitreserve.
Aangezien er bijna geen vrij besteedbare reserves meer zijn, doet de stichting er ieder jaar
haar uiterste best voor om de financiering van het zeilweekend via een sponsor /
subsidieverstrekker te verkrijgen.
Het risico dat wij aan de reserve moeten zitten wordt zoveel mogelijk beperkt door ieder jaar
tijdig financiering voor deze onderdelen bij het Reumafonds aan te vragen. Mocht het
Reumafonds om wat voor reden dan ook deze financiering niet willen toekennen, zullen wij
direct naar andere fondsen of farmaceuten gaan om deze financiering te krijgen.
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Bestemmingsreserve
De bestemmingsreserve bestaat uit reserves vanuit het bestuur, het voorjaarsevent 2017 en
PR.
Vanuit het bestuur is er een reserve van 1009,29 euro voor bestuurskosten, deze zal in 2017
weer aan de bestuurskosten worden toegekend. Vanuit het bestuur is er ook 441,64 euro voor
vrijwilligersbeleid overgebleven, deze wordt in 2017 weer aan het vrijwilligersbeleid
toegekend. Voor het voorjaarsevent is er een bijdrage vanuit de deelnemers binnengekomen
van 60 euro. Dit event wordt in 2017 georganiseerd. Voor PR is er een bedrag gereserveerd
van 1307,71 euro. Dit wordt in 2017 weer gebruikt voor onder andere het versturen van
materialen aan ziekenhuizen en het verspreiden van de columnbundels en ander PR materiaal.
Daarnaast zal het eventueel gebruikt worden voor nieuw PR materiaal. De waarde van de
columnbundels en pillendoosjes worden ook onder bestemmingsreserve gewaardeerd met een
waarde van 1271,41 euro.
Bestemmingsfonds
Het bestemmingsfonds bestaat uit de geldbedragen verkregen voor de volgende projecten;
Website, de Jongerenvakantieweek en het Najaars Event 2016. Het Reumafonds financiert de
website, in 2016 is er nog een bedrag over van 4492,93 euro. In 2016 is er nieuwe financiering
vanuit het Reumafonds gekomen voor de website dit bedrag wordt gebruikt tot 2019.
Voor de jongerenvakantieweek is er nog een bedrag resterend van 4017,94 euro vanuit het
NSGK. Deze wordt gebruikt en is bedoeld voor de Jongerenvakantieweek van 2017.
Voor het Najaars Event 2016 staat er nog een bedrag gereserveerd van 2355,37 euro. Dit
bedrag gaat naar de projectcoördinatie toe van dit project. Deze factuur volgt in 2017.
Crediteuren
Aan het einde van 2016 zijn er geen openstaande crediteurrekeningen.
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Toelichting op de Staat van Baten en Lasten
De Staat van Baten bestaat volledig uit toegewezen bedragen. In 2016 heeft Stichting Youth-RWell.com geen vrij besteedbare donaties ontvangen. In de toegewezen bedragen zitten bij het
Reumafonds onderdeel meerdere projectgelden opgeteld, bestaande uit; lumpsum, bijdrage
vrijwilligers,
websitefinanciering
en
een
resterend
bedrag
uit
2015
voor
zeilweekenddeelnemers.
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Ondertekening bestuursleden
Ondertekend op 27 maart 2017
Te Lisse

Voorzitter
Wendy Olsder

Penningmeester
Charlotte van Nieuwkoop
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