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Taal: Nederlands

Standaardformulier 
publicatieplicht
Fondswervende instellingen

1 Algemene gegevens instelling

Actief in sector (*)

In welke landen is 
uw instelling actief? (*)

Aantal medewerkers (*)

Aantal vrijwilligers (*)

Doelgroepen (*) 
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht (**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Algemeen bestuurslid

Algemeen bestuurslid

Statutair bestuur van de instelling

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

Overige informatie 
bestuur (*)

Naam

Adres

E-mailadres

Website (*)

Telefoonnummer

Nummer Kamer van 
Koophandel

RSIN (**)

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
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1 Algemeen (vervolg)

Doelstelling
Statutaire doelstelling 
van de instelling. 
Wat wil de instelling 
bereiken?

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.  
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden 
verricht de instelling?
Wanneer worden 
welke werkzaamheden 
uitgevoerd? En hoe 
dragen die bij aan het 
realiseren van de 
doelstelling?

Hoe krijgt de instelling 
inkomsten?
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1 Algemeen (vervolg)

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor 
het statutaire bestuur, 
voor de leden van het 
beleids bepalend orgaan 
en voor het personeel 
(bijvoorbeeld CAO 
of salarisregeling).

Url van het beleidsplan 
Vul de link in waar het 
beleidsplan te vinden is.

Url van het activiteiten-
verslag. Vul de link in waar het 
activiteiten verslag te vinden is.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten 
die  zijn uitgevoerd. 
Of vul bij de volgende 
vraag de url in naar het 
activiteitenverslag, of de 
url naar het jaarrekening 
als daarin de activiteiten 
van het betreffende 
boekjaar duidelijk zijn 
beschreven.

Op welke manier 
en aan welke doelen 
worden de verkregen 
inkomsten besteed?  
Als uw instelling vermogen 
aanhoudt, vul dan in 
waar en op welke manier 
dit vermogen wordt 
aangehouden (bijvoor-
beeld spaar rekening, 
beleggingen etc).
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Activa Passiva

2 Balans

Balansdatum – –

+

+ ++

+

+ +

+

+

+

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Voorraden

Vorderingen & 
overlopende activa

Effecten

Liquide middelen

Totaal

Continuïteitsreserve

Bestemmingsreserve

Herwaarderings -
reserve

Overige reserves

Bestemmingsfondsen

Voorzieningen

Langlopende schulden

Kortlopende schulden

Totaal

Immateriële vaste activa €€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€€

€

€

€

€€

€

€

€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

Toelichting
Geef hier een 
toelichting bij de 
balans of vul de url 
naar de jaarrekening 
in als hier een 
toelichting in is 
opgenomen.

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.
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3 Staat van baten en lasten 

Baten

Baten van particulieren
Collecten

Nalatenschappen

Overige baten particulieren

Som van baten van particulieren

Baten van bedrijven

Baten van loterijinstellingen

Baten van subsidie van overheden

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

Baten als tegenprestatie voor levering van producten 
en/of diensten

Baten van andere instellingen zonder winststreven

Overige baten

Som van de geworven baten

Som van de baten

€ €

€ €

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ €

€

€

€

€

€

€

+

+

+

+

+

+
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3 Staat van baten en lasten 

Wervingskosten

Kosten beheer en administratie

Som van de lasten

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten 
een bedrag meegenomen van:

Saldo financiële baten en lasten

Saldo baten en lasten

€ €

€ €

€

€

€

€

€

€

€

€

+ +

Lasten

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €
+ +

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

Aankoop en beheer

Voorlichting en bewustwording

Recreatie, sport en wensvervulling

Onderzoek

Evangelisatie en zending

Educatie, opleidingen en cursussen

Lobby en belangenbehartiging

Anders, namelijk (vul hier in)

Besteed aan doelstellingen

Url van de jaarrekening 
Vul de link in naar de 
jaarrekening als u deze 
ook hebt gepubliceerd.

Toelichting
Geef hier een toelichting 
bij de staat van baten en 
lasten of vul de url naar 
de jaarrekening in als 
hier een toelichting in is 
opgenomen.
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	5_ML: Algemeen         
Deze jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn Jaarverslaggeving Fondsenwervende Organisaties (RJ 650).          
         
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het saldo van baten en lasten vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.         
         
         
         
Continuiteit         
De jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.         
         
Financiele instrumenten         
Financiële instrumenten omvatten vorderingen onder vlottende activa, liquide middelen en kortlopende schulden. Alle financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, inclusief direct toerekenbare transactiekosten. Na de eerste opname worden financiële instrumenten gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.         
         
         
         
Schattingen         
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen warden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen warden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.         
         
         
         
         
         
De investeringen ten behoeve van de bouw van het Ronald McDonald Huis worden direct ten laste van het resultaat gebracht, aangezien de bijzondere omstandigheid zich voordoet dat de exploitatie van het Huis niet kan worden gedekt uit de bijdrage gasten. De exploitatie wordt mogelijk gemaakt door donaties, sponsoring en bijdragen (oa door het Ronald McDonald Kinderfonds).         
         
         
         
Materiele vaste activa         
De investeringen ten behoeve van de bouw van het Ronald McDonald Huis worden direct ten laste van het resultaat gebracht, aangezien de bijzondere omstandigheid zich voordoet dat de exploitatie van het Huis niet kan worden gedekt uit de bijdrage gasten. De exploitatie wordt mogelijk gemaakt door van het Huis niet kan worden gedekt uit de bijdrage gasten. De exploitatie wordt mogelijk gemaakt door donaties, sponsoring en bijdragen (oa door het Ronald McDonald Kinderfonds).         
         
         
         
         
Voorraden         
De voorraad wordt gewaardeeerd tegen inkoopprijs of lagere marktwaarde         
         
Vorderingen en overlopende activa         
De vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.         
         
         
         
Liquide Middelen         
Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.         
         
         
Reserves en fondsen          
De reserves en fondsen mogen alleen worden aangewend binnen het kader van de doelstelling van de Stichting.         
         
Vrij besteedbaar eigen vermogen          
Continuïteitsreserve         
De maximale hoogte van de continuïteitsreserve wordt jaarlijks bepaald op basis van de uitvoeringskosten eigen organisatie huidig jaar, gecorrigeerd voor de communicatiekosten van de doelstelling en bijzondere (niet reguliere) posten.         
         
         
Een positief resultaat wordt in eerste instantie aangewend om de continuïteitsreserve op het maximale niveau te brengen.         
         
Bestemmingsreserves         
De bestemmingsreserves omvatten het gedeelte van het resultaat waaraan door het bestuur middels een bestuursbesluit een specifieke bestemming is toegewezen.         
         
         
De bestemmingsreserve bouw wordt gevormd voor nieuwbouw welke binnen een termijn van 5 jaar dient te geschieden. De hoogte van de reserve bedraagt maximaal de hoogte van de begrote investering.         
         
         
De bestemmingsreserve renovatie / inventaris wordt gevormd om investeringen te dekken die binnen 5 jaar gedaan moeten worden in en/of rondom het pand of in inventaris. Te denken valt aan renovatie badkamers of aanschaf nieuw meubilair.          
         
         
Overige bestemmingsreserves betreffen tijdelijke reserves gevormd door invloeden van derden welke binnen een termijn van 3 jaar worden aangewend.          
         
         
Vastgelegd eigen vermogen         
Bestemmingsfondsen         
De middelen waarvan door een derde partij (dus niet door het bestuur) de bestemming is bepaald, worden verantwoord als bestemmingsfonds. De vorming van een bestemmingsfonds vindt via het resultaat plaats.         
         
         
Voorzieningen         
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.         
         
         
         
De voorzieningen zijn getroffen ten behoeve van de te verwachten kosten voor groot onderhoud aan het gebouw.          
         
         
         
         
Kortlopende schulden         
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.         
         
         
Baten en Lasten         
De giften en donaties worden verantwoord in het jaar van ontvangst. De overige baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.         
         
         
Giften van zaken in natura worden verantwoord in het boekjaar waarin deze zijn ontvangen en worden gewaardeerd tegen de kosten die waren gemaakt als het product zelf was aangeschaft. Giften bestaande uit diensten worden slechts verantwoord, indien dit op geld waardeerbare diensten van bedrijven betreft.          
         
         
         
Nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Voorlopige betalingen in de vorm van voorschotten worden verantwoord in het boekjaar waarin ze worden ontvangen.         
         
         
Coronapandemie         
Het Coronavirus en de preventieve maatregelen genomen door de overheid zorgen voor grote economische onzekerheid. De ontwikkelingen zijn op dit moment nog steeds onzeker en onderhevig aan veranderingen. Ondanks risico’s zoals een eventuele gastenstop en fondsenwervende activiteiten en events die mogelijk niet door kunnen gaan, is het bestuur van mening dat het Huis de huidige corona-crisis kan doorstaan zonder externe steun. Dit vanwege de aangehouden continuïteitsreserve bij het Huis en het Kinderfonds. Er zijn vanwege de coronapandemie dan ook geen aanpassingen in schattingen en waarderingen in de jaarrekening doorgevoerd.         
         
         
         
         
         
         
         
         
TOELICHTING OP DE BALANS         
         
1) Materiele vaste activa         
       2020  2019
       €  €
         
Beginstand        1    1 
Investeringen         -      -   
        1    1 
         
         
De verzekerde waarde van het pand bedraagt per 31 december 2019 € 3,7 miljoen en van de inventaris € 233.900.         
De totale kostprijs van het pand (inclusief inrichting) bedraagt € 3,15 miljoen.         
         
De materiele vaste activa worden aangehouden in het kader van de directe aanwending van de doelstelling.         
De investeringen in 2020 ad  € 7.098  zijn direct ten laste van het resultaat gebracht.       
         
         
2) Overige vorderingen en overlopende activa         
       2020  2019
       €  €
         
Nog te ontvangen bijdrage gasten        -    109 
Nog te ontvangen rente        -    31 
Nog te ontvangen acties derden        472    73 
Nog te ontvangen giften en donaties        -    9.515 
Voouitbetaalde bedragen        1.476    2.651 
Overige vorderingen en overlopende activa        -    759 
        1.948    13.137 
         
Deze post betreft een actief inzake de bedrijfsvoering. Op deze posten is geen voorziening voor oninbaarheid opgenomen.          
         
         
3) Liquide middelen         
         
       2020  2019
       €  €
         
Spaarrekeningen        190.934    190.900 
Rekening Courant rekeningen        83.775    163.766 
Kas         1.650    645 
Kruispost        -      67 
        276.359    355.377 
         
         
Deze post betreft een actief inzake de bedrijfsvoering voor zover het een rekeningcourant betreft. De spaarrekeningen worden aangehouden in het kader van belegging en zijn vrij opvraagbaar.         
         
         
         
4) Reserves en fondsen         
       2020  2019
       €  €
Continuïteitsreserve         
Stand per 1 januari        352.657    361.247 
Uit de bestemming van het (tekort)/overschot        (62.034)   (8.590)
Stand per 31 december        290.623    352.657 
         
De maximale hoogte van de continuïteitsreserve bedraagt ultimo 2020  € 355.000 en wordt jaarlijks bepaald op basis van de uitvoeringskosten eigen organisatie huidig jaar, gecorrigeerd voor de communicatiekosten van de doelstelling en bijzondere (niet reguliere) posten.         
         
         
         
Toekomstige resultaten zullen in eerste instantie worden aangewend om de continuiteitsreserve op het maximale niveau te brengen.         
         
         
         
         
Bestemmingsfonds kunstgras patio's         
Stand per 1 januari        -    2.490 
Uit de bestemming van het overschot/(tekort)         -2.490 
Stand per 31 december       0   0 
         
In 2018 is een bedrag ontvangen van € 2.490 uit de netwerkreserve van het Ronald McDonald netwerk. Deze bijdrage dient te worden aangewend voor de aanschaf van kunstgras in de patio's. Hiervoor is een bestemmingsfonds gevormd. Het kunstgras is in 2019 aangeschaft.         
         
         
         
5) Voorziening onderhoud         
         
Groot onderhoud voor het pand wordt door de VVE verzorgd. Bijdragen aan de VVE lopen via de exploitatie. Derhalve wordt geen voorziening onderhoud aangehouden.         
         
         
         
6) Overige schulden en overlopende passiva         
         
       2020  2019
       €  €
         
Nog te betalen aan leveranciers       11.882  14.049
Nog te betalen acties       399  0
Nog te betalen loonbelasting       2.118  3.184
Nog te betalen vakantiegeld       3.884  5.522
Nog te betalen accountantskosten       0  3.500
Overige nog te betalen bedragen       3.265  231
       21.548   26.486 
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	3_ML: Toelichting op de baten:
De afwijking ten opzichte van vorig jaar kan worden verklaard door lagere baten van bedrijven.

Toelichting op de lasten:
De som der lasten is lager dan vorig jaar door lagere uitvoeringskosten en wervingskosten.



