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1. Algemene gegevens 
 
Organisatie 
Stichting Steungezin.nl is opgericht op 13 september 2013 en heeft ten doel:  

- Het bestrijden van de binnenlandse armoede door verschillende 
bevolkingsgroepen nader tot elkaar te brengen door middel van het 
bieden van financiële hulp aan elkaar; 

- Het bevorderen van de sociale saamhorigheid onder de Nederlandse 
bevolking; 

- Het creëren van een (internet-)platform waar mensen uit verschillende 
lagen van de bevolking elkaar ontmoeten. 
 

Adresgegevens 
 

 Statutaire zetel: Breda 
 Postadres: Takkebijsters 15-E 
 Postcode en Plaats: 4817 BL  Breda 
 Website: www.steungezin.nl 
 Kamer van Koophandel: 58765255 
 BSN: 
 
Bestuur gedurende verslagjaar 
 Voorzitter:  M.W. du Pont 
 Secretaris: P. Marinus t/m 30 juni 2014 
   E. Hoek m.i.v. 1 juli 2014 
 Penningmeester: W. Theeuwes 
 
Resultaat en vermogen 
Resultaat boekjaar € 791 
Algemene reserve € 9.382 
 
Vaststelling 
Het bestuur van Steungezin.nl heeft de jaarrekening 2014 vastgesteld in de 
vergadering gehouden op 9 maart 2015, te Breda. 
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Verslaggevingsperiode: 13 september 2013 t/m 31 december 2014 
 
 
 

2. Balans per 31 december 2014 
 
    31-12-14 
ACTIVA   in € 
 
Vaste activa  8.591 
 
Liquide middelen  1.924 
 
 
Totaal Activa  10.515 
 

 

    31-12-14 
PASSIVA   in € 
 
Algemene reserve / EV  9.382 
 
Schulden Korte Termijn  417 
 
Afschrijving activa  716 
 
 
Totaal Passiva  10.515 
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3. Staat van baten en lasten 
 
 

BATEN   in € 

 
Bijdrage: 
Donateurs  249 
Profielhouders  207 

Subsidies en bijdragen  12.000 
 
 

LASTEN 
 
Aanschaf software  8.591 
Huisvestingskosten  296 
Algemene kosten  1.762 
Afschrijvingen  716 
Oprichtingskosten  300 
Resultaat uit normale bedrijfsvoering 791 
Rentebaten  0 
 
 

 

 

 

(in 2013 hebben geen financiële transacties plaatsgevonden) 
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4. Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 
 

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 
De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten.  

De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarden. 
 

WAARDERINGSGRONDSLAGEN BALANS 
Materiële vaste activa 
De in het bedrijf aangewende duurzame bedrijfsmiddelen worden 
gewaardeerd op aanschaffingswaarde. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de 
verwachte levensduur. 
Er wordt afgeschreven vanaf de maand van ingebruikname; het internet-
platform is in augustus 2014 operationeel geworden. 
 

RESULTAATBEPALING 
Het resultaat wordt bepaald door vaststelling van het verschil tussen de 
subsidies, bijdragen donateurs en profielhouders en overige baten en de 
kosten en andere lasten over het boekjaar. 
Baten worden slechts opgenomen voorzover zij op de balansdatum zijn 
gerealiseerd; 
uitgaven en risico's die hun oorsprong hebben in het boekjaar, worden in de 
jaarrekening verwerkt en indien zij bekend zijn op het moment van opmaken 
van de jaarrekening. 
 

AFSCHRIJVINGEN 
De afschrijvingen op de materiële activa worden toegerekend door middel van 
vaste percentages van aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte 
levensduur. 
Voor de software is een levensduur van 5 jaar gecalculeerd. 
 


