Jaarverslag
Stichting Think Volunteer
Jaar - 2020

Inhoudsopgave
Rapport
Samenstellingsverklaring ............................................................................................................... 1
Algemeen ....................................................................................................................................... 2
Resultaat ........................................................................................................................................ 3
Financiële positie ........................................................................................................................... 4
Jaarrekening ...................................................................................................................................... 5
Balans ............................................................................................................................................ 6
Staat van baten en lasten .............................................................................................................. 8
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ...................................................................... 9
Toelichting op de balans .............................................................................................................. 11
Toelichting op de staat van baten en lasten ................................................................................ 13
Ratio’s .......................................................................................................................................... 14
Ondertekening bestuur voor akkoord.......................................................................................... 14

Aan het bestuur van
Stichting Think Volunteer
Bijenkorf 74
7559 EP Hengelo

Referentie: jh/thi20/250521

Hengelo, 21 mei 2021

Geacht bestuur,
Hierbij treft u aan het financieel verslag over het boekjaar 2020.
Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw stichting, waarin begrepen de balans met
tellingen van € 2.903 en de staat van baten en lasten sluitend met een resultaat van € 421, samengesteld.

Samenstellingsverklaring
Aan de hand van de door u overlegde administratieve bescheiden en overige verstrekte informatie hebben
wij de balans per 31 december 2020 en de winst‐ en verliesrekening over de periode januari tot en met
december 2020 van uw onderneming samengesteld.
Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle
relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor
geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid
heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal
nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Think Volunteer.
Wij hebben geen controle‐ of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een
oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.
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Algemeen
Bedrijfsgegevens
Stichting Think Volunteer heeft ten doel het bieden van stage‐ en studiemogelijkheden voor studenten,
alsmede het bevorderen van educatieve projecten.
Bestuur
Per balansdatum wordt het bestuur gevormd door mevrouw Z.M. Paliama (voorzitter), mevrouw M.S.
Kroeze (secretaris) en de heer J.A. Bieleman (penningmeester).
Oprichting stichting
Bij notariële akte d.d. 11 januari 2019 verleden voor notaris Mr. D.G. Hoek te Apeldoorn is opgericht de
stichting Stichting Think Volunteer. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum /
respectievelijk eerdere datum gedreven voor rekening en risico van de Stichting Think Volunteer.
Kamer van Koophandel
Stichting Think Volunteer is ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 73677736.
Weergave bedragen
Alle bedragen in dit rapport zijn in euro’s, tenzij anders vermeld.
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Resultaat
Het resultaat over 2020 bedraagt € 421. Het resultaat over het jaar 2020 kan als volgt worden samengevat:
2020
€

2019
€

Baten
Giften en baten uit eigen fondsverwerving

8.837

11.215

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Organisatie

5.379
3.037

Totale lasten
Saldo
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1.389
8.416

9.615

421

1.600
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Financiële positie
De financieringsstructuur blijkt uit de onderstaande verkorte balans. Deze opstelling geeft een beeld van
welke activa voor korte dan wel voor lange termijn vastgelegd zijn en of deze gefinancierd zijn met
middelen welke op korte dan wel lange termijn beschikbaar zijn.
31 december 2020
€

31 december 2019
€

Activa
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

‐
2.903

650
2.600

2.903

3.250

2.022
882

1.600
1.650

2.903

3.250

Passiva
Reserves en fondsen
Kortlopende schulden

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:
31‐12‐2019
€

31‐12‐2018
€

Beschikbaar op lange termijn
Reserves en fondsen

2.022

1.600

‐
2.903

650
2.600

2.903

3.250

882

1.650

2.022

1.600

Dit bedrag is als volgt aangewend:
Vorderingen
Liquide middelen

Schulden op korte termijn
Werkkapitaal
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Balans
31 december 2020

31 december 2019

Activa
Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen
Kas
ING

650

203
2.701

8
2.593

(1)

Totaal activa
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2.903
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Balans (vervolg)
31 december 2020

31 december 2019

Passiva
Reserves en fondsen
Overige reserves

(2)

Kortlopende schulden
Overige schulden

(3)

Totaal passiva
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2.022

1.600

882

1.650

2.903
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Staat van baten en lasten
2020
€

2019
€

Baten
Giften en baten uit eigen fondsverwerving

8.837

(4)

11.215

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Organisatie

(5)
(6)

5.379
3.037

Totale lasten
Saldo

8.226
1.389
8.416

9.615

421

1.600

Resultaatbestemming
Bestemmingsreserves
Continuïteitsreserve

421
‐

‐
1.600
421
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings‐ of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze
referenties wordt verwezen naar de toelichting.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke lasten die hun
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken
van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op
de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening‐courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de
nominale waarde.
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Grondslagen resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.

Baten uit fondsverwerving
Onder netto‐baten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar ontvangen baten van
particulieren, bedrijven, vermogensfondsen en andere stichtingen.

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.

Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden
met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
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Toelichting op de balans
31‐12‐2020

31‐12‐2019

Activa
Vlottende activa
Overige vorderingen en overlopende activa
Toegekende donaties

‐

650
‐

Liquide middelen

650

(1)

Kas
ING bestuurs betaalrekening
ING bestuurs spaarrekening

203
1.701
1.000

8
593
2.000
2.903

2.600

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De per 31 december 2020
aanwezige liquide middelen staan de stichting ter vrije beschikking.
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Toelichting op de balans (vervolg)
31‐12‐2020

31‐12‐2019

Passiva
Reserves en fondsen

(2)

Overige reserves
Bestemmingsreserves
Continuïteitsreserve

1.022
1.000

600
1.000
2.022

1.600

Bestemmingsreserves
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

600
421

‐
600
1.022

600

Deze reserve is beschikbaar voor toekenning aan projecten in Indonesië. Het benutten van de
middelen is deels afhankelijk van de werkelijke bijdragen welke in het boekjaar worden
ontvangen. Wel streeft de stichting er naar om de reserves zo klein mogelijk te houden.

Continuïteitsreserve
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

1.000
‐

‐
1.000
1.000

1.000

Om de continuïteit van de organisatie te kunnen waarborgen acht het bestuur het
noodzakelijk om een reserve aan te houden. Het streven is om de totale uitvoeringskosten
gedurende 12 maanden te kunnen dekken. Het bestuur is van mening dat de aangehouden
reserve doelmatig is.

Kortlopende schulden

(3)

Overige schulden
Crediteuren
Administratiekosten
Overlopende passiva

44
387
450

1.350
300
‐
882
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Toelichting op de staat van baten en lasten
2020
€

Giften en baten uit eigen fondswerving

2019
€

(4)

Donaties
Wervingacties

5.762
3.075

9.450
1.765
8.837

Besteed aan doelstellingen

11.215

(5)

Kleine kosten projecten
Ontwikkeling en faciliteren projecten
Ondersteuning projecten
Donaties projecten

141
‐
‐
5.238

499
3.000
3.000
1.727
5.379

8.226

Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2020 geen werknemers in dienst.

Organisatie

(6)

Kantoorkosten
Reclame en advertenties
Website
Reis‐ en verblijfkosten
Vrijwilligersvergoeding
Kantoorbenodigdheden
Drukwerk en porti
Automatisering
Kleine aanschaffingen

399
256
687
300
51
59
548
59

352
161
130
‐
‐
126
‐
‐
2.359

769

Algemene kosten
Accountantskosten
Bankkosten
Algemene kosten
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3.037

1.389
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Ratio’s
2020

2019

Ratio's
Omschrijving
Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding / totaal baten)
Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding / totaal lasten)
Kosten eigen fondsenwerving / baten eigen fondsenwerving
Kosten beheer en administratie / totaal lasten

60,86%
63,91%
26,69%
8,06%

73,35%
85,56%
6,86%
6,44%

Ondertekening bestuur voor akkoord

Hengelo, 21 mei 2021

____________________
mevrouw Z.M. Paliama
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mevrouw M.S. Kroeze
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meneer J.A. Bieleman
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