FINANCIËLE VERANTWOORDING
STICHTING STEUNFONDS INSOLVENTIE

Inleiding
De startfase van het Steunfonds is eerstens gericht op de formele oprichting van de stichting
(augustus 2016) en het opbouwen van een netwerk. Uit dien hoofde is de financiële
verantwoording over deze periode summier.

Uitgangspunten
1. De inkomsten worden volledig ingezet voor de uitbetaling ten behoeve van het doel van de
Stichting. De indirecte kosten, die statutair op maximaal 10% staat, worden berekend ten
opzichte van de terugbetalingen. Het gevolg is dat deze kosten niet ten laste komen van het
doel van de Stichting, maar ten laste van degenen die een gift doen.
2. Er worden voor het boekjaar 2016-2017 geen administratiekosten in rekening gebracht. Met
het administratiebureau is afgesproken geleidelijk aan wel kosten in rekening te brengen, maar
altijd binnen het bovengenoemde maximum van 10%.
3. Verdere uitbouw van activiteiten hangt af van het verwerven van de ANBI-status.

Financiële verantwoording over periode 2016-2017
Inkomsten
De inkomsten betreffen enerzijds bijdragen van individuen ten behoeve van één casus (Peer2Peer)
en anderzijds een beperkte gift.
Uitgaven
De opstartkosten (notariskosten, website en dergelijke) zijn in de balans opgenomen als
voorziening, aangezien deze post eventueel zal worden terugbetaald op het moment dat er
voldoende giften zijn ontvangen. In deze periode zijn geen terugbetalingen gedaan voor de
oprichtingskosten.
Het administratiebureau heeft geen kosten in rekening gebracht.
Als bijlage is opgenomen de financiële verantwoording over de periode 2016 -2017
(inkomsten/uitgaven en balans). Deze is opgesteld door het administratiebureau: gezien de in het
geding zijnde financiële belangen is geen accountantsverklaring gevraagd.

Bijlage
Financiële verantwoording 2016-2017
Opgesteld ten behoeve van Stichting Steunfonds Insolventie

OVERZICHT INKOMSTEN EN UITGAVEN
Inkomsten

2.022,47

Ten behoeve van financiële ondersteuning cliënten
Oogmerk
Peer2Peer
1.800,00
Giften met een aangewezen doel
0,00
Totaal

Uitgaven

3.059,91

Ten behoeve van financiële ondersteuning cliënten
Onderwerp
Reservering Peer2Peer
Uitgaven aangewezen doel

1.800,00
0,00

1.800,00

Algemene bijdragen

Totaal

1.800,00

Opstartkosten

1.259,91

Algemene uitgaven
Giften algemeen

222,47
222,47

1.259,91
Resultaat

-1.037,44

Algemene reserve
Reservering Peer2Peer
Voorziening oprichtingskosten

-1.037,44
1.800,00
1.259,91

BALANS 31-12-2017
Activa

Passiva

Liquide middelen
Totaal Activa

2.022,47
2.022,47

Totaal Passiva

Opgesteld door administratiebureau mw. drs. J.W. Janse (KvK nr. 27177853)
Datum: 27-06-2018

2.022,47

