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BALANS 
 

    
Balans 
31/12/2020     

Vlottende activa   Reserves en Fondsen   
          
Voorraden € 0,00 Vrij besteedbare reserves € 11.019,23 
Debiteuren € 0,00 Continuïteitsreserve € 2.000,00 
Liquide middelen € 26.093,22 Bestemmingsreserve € 3.240,67 
      Bestemmingsfonds € 9.833,32 
      Crediteuren € 0,00 
          
Totale activa € 26.093,22 Totale passiva € 26.093,22 
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
Staat van Baten en Lasten       
Baten       
ReumaNederland Website sponsoring € 4.800,00     
NSGK JVW sponsoring € 2.000,00     
ReumaNederland € 1.500,00     
Weeshuis Doopsgezinden JVW sponsoring € 1.000,00     
Stichting Zonnige Jeugd JVW sponsoring € 975,00     
Retourbedrag JVW 2020 locatie € 879,60     
Inschrijvingen Zeeland 2020 € 800,00     
Inschrijvingen voorjaarsevent 2020 € 381,25     
Biopharma € 150,00 +   
        

Totale Baten     
€ 

12.485,85 
        
Lasten       
Videoproducties € 8.155,39     
Voorjaarsevent 2020 € 1.458,99     
Website € 873,69     
Zeeland 2020 € 803,16     
Vrijwilligers € 565,24     
Organisatie € 553,01     
JVW 2020 € 518,22    
PR € 138,47     
Jong en Reuma borrels € 51,30 +   
       

Totale lasten     
€ 

13.117,47 
        
Resultaat     € -631,62 
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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 door 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 zij gedaan zijn.   

Belastingplicht 
Stichting Youth-R-Well.com is vrijgesteld van belastingplicht en heeft de ANBI-status.  

Bestuurders 
Aan de bestuurders zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt en ook hebben zij geen 
bezoldiging ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden.  
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TOELICHTING OP BALANS 
 
ACTIVA 
 
VOORRADEN 
Er is geen voorraad aanwezig. Er zijn enkel materialen (informatieve boekjes i.s.m. UCB Biopharma) 
aanwezig in de voorraad die gratis worden uitgedeeld. Deze worden volledig als kosten voor de 
stichting gerekend en direct afgeschreven in waarde. 

DEBITEUREN 
Aan het einde van 2020 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 december 2020. 

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. Dit bedrag is € 
11.019,23 euro.  

CONTINUÏTEITSRESERVE 
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 2019 uit een bedrag van 2000 euro, dit is 
gereserveerd voor bestuurskosten en de website. Het bestuur is genoodzaakt te vergaderen en elkaar 
regelmatig te zien om de stichting draaiend te kunnen houden. Daarnaast kan de stichting zonder 
financiering van de website niet bestaan.   

Het risico dat wij aan de reserve moeten zitten wordt zoveel mogelijk beperkt door ieder jaar tijdig 
financiering voor deze onderdelen aan te vragen bij fondsen en farmaceuten. 
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BESTEMMINGSRESERVE 
De bestemmingsreserve bestaat uit reserves vanuit het bestuur en PR. Vanuit het bestuur is er een 
reserve van 1036,66 euro voor bestuurskosten, deze zal in 2021 weer aan de bestuurskosten worden 
toegekend. Vanuit het bestuur is er ook 58,61 euro voor vrijwilligersbeleid overgebleven, deze wordt 
in 2021 weer aan het vrijwilligersbeleid toegekend. Voor PR is er een bedrag gereserveerd van 
2145,40 euro. Dit wordt in 2020 gebruikt voor onder andere het verspreiden van het PR materiaal en 
om eventueel nieuw PR materiaal te laten maken. 737,71 euro hiervan is een overschot van 
Videoproducties. Dit gedeelte zal aan soortgelijke (video)projecten worden besteed.  

BESTEMMINGSFONDS 
Het bestemmingsfonds bestaat uit de geldbedragen verkregen voor de volgende projecten: het 
weekend Zeeland 2021, de JVW 2021, de Jong en Reuma borrels en de Website.  
 
Het Zeeland weekend 2020 is wegens corona verplaatst naar 2021. Voor het weekend Zeeland 2021 
staat er nu een bedrag gereserveerd van 1226,81 euro. Dit zal in 2020 besteed worden aan het 
evenement. 

Voor de website is er een overschot van 4196,43 euro, welke zal worden gebruikt voor het project 
website 2021-2023. 

De Jongerenvakantieweek 2020 is wegens corona verplaatst naar 2021. Er is 4336,38 euro voor 
gereserveerd. Dit bedrag zal worden gebruikt voor dit project. 

CREDITEUREN 
Er zijn geen crediteuren. 

 

TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN 
In 2020 heeft Stichting Youth-R-Well.com vrij besteedbare donaties ontvangen van UCB Biopharma 
en van Stichting Reuma Nederland. 
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ONDERTEKENING BESTUURSLEDEN 

Ondertekend op 28 februari 2021, te Rotterdam 

 

 

Voorzitter       Penningmeester 
Valerie Heenes      Johanna Rocha    
  
 

 

 

 

   


