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Boekjaar: 2018

Eindigend op: 31-12-2018

Adres van de stichting: Brugstraat 30
1906 WV LIMMEN

RSIN nummer: 857250759

KvK nummer: 67978274

Bestuursleden: Peter Maarsen, voorzitter
Kim Driessen, penningmeester
Claudia van den Brink, secretaris
Jacqueline Hilbers, bestuurslid
Jarno Michel, bestuurslid

Website: www.stichtinglivingmemories.nl

Datum goedkeuring jaarrekening: 27 maart 2019

Over de stichting

Projecten in dit jaar:

Videoportretten van kinderen met een beperkte levensverwachting.
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Ref. 31-12-2018 31-12-2017
ACTIVA € €

Opname en montageapparatuur 7.383 9.229

Totaal materiële activa 7.383 9.229

Banksaldo 32.024 14.210

Totaal liquide middelen 32.024 14.210

Totaal Activa 39.407 23.439

PASSIVA

Reserves en Fondsen

Bestemmingsfonds project

Overige reserves 30.178 14.210

Totaal reserves en fondsen 30.178 14.210

Vreemd vermogen

Kortlopende schuld 9.229 9.229

Totaal vreemd vermogen 9.229 9.229

Totaal Passiva 39.407 23.439

Balans
(na resultaatbestemming)
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Werkelĳk Werkelĳk
2018 2017

BATEN € €
Collecten 1

Nalatenschappen 1

Contributies 1

Donaties en giften 1 13.911 2.525

Eigen loterĳen en prĳsvragen 1

Overige baten van particulieren 1 4.399

Totaal baten van particulieren 13.911 6.924

Baten van bedrĳven 1 23.725 1.980

Baten van loterĳorganisaties 1

Subsidies van overheden 1

Ontvangen van andere organisaties zonder winststreven 1 7.000

Som van de baten 37.636 15.904

Baten als tegenprestatie voor de levering van producten
(gerealiseerde brutowinst op handelswaar)
Overige baten (exclusief ontvangen rente)

Totaal baten beschikbaar voor doelstelling 37.636 15.904

LASTEN
Besteed aan doelstellingen:
Videoportretten van kinderen met een beperkte
levensverwachting 1 17.512 10.599

Overige bestedingen aan doelstellingen 1

Besteed aan doelstellingen 17.512 10.599

Wervingskosten 2 1.648 0

Kosten beheer en administratie 3 662 815

Afschrĳvingskosten apparatuur 4 1.846 0

Som van de lasten 21.668 11.414
Saldo voor financiële baten en lasten 15.968 4.490
Saldo financiële baten en lasten 5 0 0

Saldo van baten en lasten 15.968 4.490

Staat van Baten en lasten
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RATIO’S
Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding / totaal baten) 46,5% 66,6%

Doelbestedingsratio (totaal doelbesteding /totaal lasten) 80,8% 92,9%
Kosten eigen fondsenwerving /baten eigen
fondsenwerving 4,4% 0,0%

Kosten beheer & administratie/totaal lasten 3,1% 7,1%

Kosten afschrĳvingen/totale lasten 8,5% 0,0%

2018 2017

Bestemming saldo van baten en lasten

Toename reserve t.b.v. project: 37.636 15.904

Afname reserve t.b.v. project: 21.668 11.414

Toe-/afname overige reserves

Saldo van baten en lasten/resultaat 15.968 4.490
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Algemene toelichting
Activiteiten
De stichting heeft tot doel:
Conform artikel 2 lid 1.a: het voldoen aan de wens van terminaal zieke kinderen in de leeftĳd van
nul tot achttien jaar door het maken en kosteloos verstrekken aan hen en hun naaste familieleden
van audio- en videoportretten van deze kinderen.

Algemene grondslagen
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlĳn voor fondsenwervende
instellingen zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlĳn 650). In dit
boekjaar hebben geen aanpassingen plaatsgevonden.
In de balans en de staat van baten en lasten zĳn referenties opgenomen. Met deze referenties
wordt verwezen naar de toelichting.

Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Stelsel- en schattingswĳzigingen
Gedurende dit boekjaar hebben zich geen stelsel- of schattingswĳzigingen voorgedaan.

Vergelĳking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zĳn ongewĳzigd gebleven
ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwĳzigingen
zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrĳgings- of
vervaardigingsprĳs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering
plaats tegen de verkrĳgingsprĳs. Toelichtingen op posten in de balans en de staat van baten en
lasten zĳn in de jaarrekening genummerd.

Effecten
Effecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde per balansdatum.
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Liquide middelen
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Reserves en fondsen
Overige reserves
Het bedrag van de overige reserves laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden.
Dit bedrag is vrĳ beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelĳk aan de doelstelling worden
besteed.

Bestemmingsfondsen
Wanneer door derden aan een deel van de middelen een specifieke besteding is gegeven wordt
dit deel aangemerkt te worden als ‘bestemmingsfonds’. In dit geval heeft niet het bestuur van de
stichting, maar de gever een bestemming aan de middelen gegeven.

Grondslagen voor de staat van baten en lasten
Algemeen

Baten
Algemeen
Alle opbrengsten worden voor het brutobedrag onder de baten opgenomen. Alleen voor
handelswaar wordt de brutowinst verantwoord (opbrengst minus inkoopprĳs).

Nalatenschappen
Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Voorlopige betalingen in de vorm van voorschotten worden in het jaar van
ontvangst verantwoord als bate. Verkrĳgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de
toelichting vermeld.

Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zĳ
betrekking hebben.

Toelichting op de Balans
De liquide middelen staan ter vrĳe beschikking aan de stichting.

De bestemmingsfondsen bestaan uit geoormerkte baten die nog niet volledig aan de
geoormerkte doelstelling zĳn besteed (waaronder fondsen op naam).
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Toelichting op de staat van baten en lasten
Een groot deel van de baten, ongeveer 13000 euro, is binnengekomen naar aanleiding van de
actiedag aan het begin van het jaar. Ook een bedrĳvenvoetbaltoernooi van de stichting Scoren
tegen Kanker leverde een groot bedrag van 10000 euro op. Een toertocht georganiseerd door de
Lions Club in Putten bracht 5000 euro op.

Werkelĳk Werkelĳk

2018 2017

(1) Besteed aan doelstellingen € €
Videoportretten van kinderen met een beperkte
levensverwachting
Besteding vanuit baten boekjaar 17.512 10.599
Besteding vanuit bestemmingsfonds inclusief specifieke giften
dit jaar

(2) Kosten werving

Overige kosten eigen fondswerving 1.648

1.648 0

(3) Kosten beheer en administratie

Reiskosten bestuur 142

Overige kosten beheer en administratie 520 815

662 815

(4) Afschrĳvingskosten apparatuur

Afschrĳving aanschafwaarde bedrĳfsmiddelen 1.846

1.846 0

(5) Financiële baten en lasten

Rentebaten

Rentelasten

0 0

In 2017 is door de stichting een opname- montageset aangeschaft. Voor de bekostiging hiervan is
door derden geld ter beschikking gesteld. De waardevermindering van deze apparatuur wordt
afgeschreven met een jaarlĳkse termĳn van 20% van de aanschafwaarde. In 2019 zal het bestuur
afspraken vastleggen m.b.t. het terugbetalen van de geleende som.
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Overige gegevens

Vaststelling en goedkeuring

Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar
vergadering op: 27-03-2019.

Er is een opdracht verstrekt aan een onafhankelĳke kascommissie tot controle van de
jaarrekening. Zĳ deelt haar bevindingen en oordeel mee aan het bestuur.

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming / bestemming van het saldo van
baten en lasten
Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten
is opgenomen. In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de
resultaatbestemming goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de
resultaatbestemming is opgenomen.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden
vermeld.
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