
  

            

STICHTING VRIENDEN VAN SARON,  

ENSCHEDE 

JAARREKENING 2018 

 
        Jaarverslaggeving 2018 van 



        STICHTING VRIENDEN VAN SARON 
        ENSCHEDE 

Inhoudsopgave  
   

Jaarrekening 

Balans per 31 december 2018 1, 
Winst- en verliesrekening over 2018 2. 
Algemene toelichting                  3, 
Toelichting op de balans 5. 
Overige gegevens 6. 

  



  

J A A R R E K E N I N G 

2018  



 

STICHTING VRIENDEN VAN SARON, ENSCHEDE 

BALANS (na verwerking van de resultaten) 

 31 december 2018 31 december 2017 

 

 € € € € 

VASTE ACTIVA 

Financiële vaste activa 

 verstrekte lening 300.000 - 

VLOTTENDE ACTIVA 

 Liquide middelen 8.029 18.703 

 
 

 

 

 

 

308.029 18.703 



 

22-07-2019/1. 

 31 december 2018 31 december 2017 

 

€ 

STICHTINGSVERMOGEN 

€  € € 

algemene reserve 

Schulden op lange termijn (langer dan één jaar) 

 107.354  18.703 

leningen 

Schulden op korte termijn (korter dan één jaar) 

 200.000  - 

overlopende passiva 
 

675 
 

- 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

308.029 18.703 



 

STICHTING VRIENDEN VAN SARON, ENSCHEDE 22-07-2019/2. 

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 

 2018 2017 

 

 € € € € 

 giften en legaten 159.670 7.216 

zorg - en projectondersteuning.                                           49.231                         15.750  

kosten beheer en administratie                                          14.483                           4.803 

             promotiekosten                                                                      7.305                                      5.773 

 

totaal bedrijfslasten stichtingsresultaat  71.019 26.326 

88.651 -19.110 



STICHTING VRIENDEN VAN SARON, ENSCHEDE 22-07-2019/3. 

ALGEMENE TOELICHTING 

OPRICHTING 

Stichting Vrienden van Saron is op 18 juni 2010 opgericht en staat ingeschreven bij de kamer van 

Koophandel onder nummer 50214632 

AARD DER BEDRIJFSACTIVITEITEN 

De bedrijfsactiviteiten betreffen het financieel c.q. materieel ondersteunen van personen die een hulpvraag 

hebben op pastoraal, psychisch of maatschappelijk terrein, danwel vastgelopen zijn in arbeids-, gezins- of 

andere levenssituaties en daarbij niet in staat zijn om de kosten van de 

GRONDSLAGEN 

De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel en zijn ten opzichte van 

het voorgaande jaar niet gewijzigd. 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN DE ACTIVA EN PASSIVA 

Algemeen 

Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa, de voorzieningen en de schulden opgenomen tegen 

nominale waarde. 

Materiële vaste activa 

De vaste activa worden gewaardeerd op aanschaffingswaarde, verminderd met lineair berekende 

afschrijvingen gebaseerd op de economische levensduur. 

Financiële vaste activa 

De deelnemingen worden gewaardeerd naar het aandeel in de netto vermogens waarde. 

Vlottende activa  

Vorderingen 

De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 

voorziening voor oninbaarheid. 

 

 

 

 



 

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT 22-07-2019/4. 

Netto-omzet en kosten van de omzet 

Onder netto-omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte bedragen voor in het verslagjaar 

geleverde diensten, excl. omzetbelasting. 
Onder kosten van de omzet wordt verstaan de aan de omzet toe te rekenen bestede directe kosten.  



STICHTING VRIENDEN VAN SARON, ENSCHEDE 22-07-2019/5, 

TOELICHTING OP DE BALANS 

VASTE ACTIVA 

Financiële vaste activa € 300.000 (v.j. nihil) 

Onder deze post is opgenomen de verstrekte lening, ingaande 1 november 2018, origineel groot        € 

300.000 aan Stichting Saron Zorgverlening. 

Deze lening heeft een looptijd van 5 jaar. Jaarlijks wordt 20% afgelost en het rente percentage bedraag 3%. 

Stichtingsvermogen 

Algemene reserve € 107.354 (v.j. € 18.703) 

De mutatie in deze post bestaat uit:  2018 

 

 2017 

 
 €  €  

stand 1 januari 
 

18.703 
 

37.813 
bij: resultaat na belastingen   88.651  -19.110 

stand 31 december  

Leningen € 200.000 (v.j. € nihil) 

Onder deze post is een tweetal leningen opgenomen en wel: 

1. HAC b.v. € 185.000  

Deze lening, ingaande 1 november 2018, origineel groot € 195.000  is verstrekt onder de volgende 

voorwaarde: 

Deze lening heeft een looptijd van 5 jaar. Jaarlijks wordt 20% afgelost en het rente percentage bedraagt 3%. 

Er zijn geen zekerheden afgegeven. Op deze lening is in 2018 € 10.000 afgelost. 

2. R. Verweij . € 15.000  

Deze lening, ingaande 1 november 2018, origineel groot € 15.000  is verstrekt onder de volgende 

voorwaarde: 

Deze lening heeft een looptijd van 5 jaar. Jaarlijks wordt 20% afgelost en het rente percentage bedraagt 3%. 

Er zijn geen zekerheden afgegeven. 

Overlopende passiva € 675 

Hieronder is opgenomen een post voor te betalen administratiekosten. 

H.I. Ambacht,  

De directie 

107.354 18.703 



 R.N. De Jong                                        J. Hartman                             A. Hogeboom-Buddingh 



  



  



 

verschil  

  

STICHTING VRIENDEN VAN SARON, ENSCHEDE 

OVERIGE GEGEVENS 

Herkomst en besteding van middelen 

Beschikbare middelen: 

 
 
 
 
 

 
 
22-07-2019/6, 

vermogen  1 januari 2018 
 

18.703 

resultaat 2018 
 

88.651 

ontvangen leningen 
 

210.000 

totaal te besteden middelen 
Besteding middelen: 

 317.354 

verstrekte leningen aan Saron Zorgverlening 
aflossing lening HAC bv nog te betalen 
kosten liquide middelen 

300.000 

10.000 

-675 

8.029 

 

317.354 

0 


