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Stichting Vrienden van Handicart

SAMENGEVATTE BALANS PER 31 DECEMBER
(NA RESULTAATBESTEMMING)

ACTIEF 31-12-2019 31-12-2018
€ €

VASTE ACTIVA

Materiele vaste activa (ref.1) 153.375 148.263

Financiele vaste activa (ref.2) 1.100.044 941.790

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen 65.528 19.386

Liquide middelen (ref. 3) 1.488.111 1.479.248

TOTAAL 2.807.058 2.588.687

PASSIEF 31-12-2019 31-12-2018
€ €

Stichtingsvermogen (ref.4)

Stichtingskapitaal 204.201 204.201
Bestemmingsreserve financiering activa 153.375 148.263
Algemene reserve 1.813.299 1.626.306

2.170.875 1.978.770

Kortlopende schulden 636.183 609.917

TOTAAL 2.807.058 2.588.687
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Realisatie Realisatie
2019 2018
€ €

Baten (ref. 5)

Donaties / schenkingen 1.104.261 975.173
Opbrengst toernooien 114.670 135.920
Overige baten 60.898 0
Sponsoring 3.581 3.920
Huuropbrengst bedrijfsgebouwen en -terreinen 8.678 8.678

1.292.088 1.123.691

Lasten (ref. 6)

Besteed aan doelstelling 1.114.325 1.019.470
Beheerkosten 161.209 167.263

1.275.534 1.186.733

Financiele baten en lasten 175.551 -34.938

Exploitatiesaldo 192.105 -97.980

Bestemming saldo van baten en lasten
Overige reserve 192.105 -97.980

Stichting Vrienden van Handicart
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Stichting Vrienden van Handicart

ALGEMEEN

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de doelstelling en het ondersteunen van het werk
van Stichting Handicart.
Het adres van de stichting is:
Kapelweg 44
3951 AD  MAARN

Het samengevatte financieel jaarverslag is opgesteld vanuit de gecontroleerde jaarrekening van
Stichting Vrienden van Handicart per 31 december 2019.
Het jaarverslag is in overeenstemming met de toelichting van de staatsecretaris van financien
op de wettelijke verplichting de financiele gegevens van instellingen met een ANBI status via
internet te verstrekken.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis
van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost
anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Opbrengsten
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.

Begroting

Gelet op de beperkte functie die door het bestuur van de Stichting aan de begroting wordt
toegekend, wordt het opnemen van de begroting in de staat van baten en lasten niet zinvol
geacht. Op grond hiervan is een begroting en toelichting hierop achterwege gelaten.

TOELICHTING
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Stichting Vrienden van Handicart

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen.
De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden
berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met
een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Financiële vaste activa

Effecten worden gewaardeerd tegen actuele waarde (reële waarde). De reële waarde van
beursgenoteerde effecten is gelijk aan de beurswaarde. Waardeveranderingen van deze effecten
worden direct verwerkt in de staat van baten en lasten. Transactiekosten die direct zijn toe te
rekenen aan de verwerving van de effecten worden direct in de staat van baten en lasten
verwerkt.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de geamortiseerde kost-
prijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico
van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis
van individuele beoordeling van de vorderingen.

Baten

Onder de baten worden verstaan de opbrengst van de legaten, opbrengsten uit acties, ontvan-
gen donatiegelden en al het andere dat uit vrijgevigheid wordt ontvangen. Legaten en toegezegde
schenkingen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vast-
gesteld.

Lasten

De lasten zijn opgenomen op basis van historische kostprijs en worden toegerekend aan het
jaar waarop zij betrekking hebben.
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Stichting Vrienden van Handicart

BALANS

Materiële vaste activa (ref.1)

De materiële vaste activa betreft de boekwaarde van het onroerend goed waarin de stichting
is gehuisvest.

Financiële vaste activa (ref.2)

De financiele vaste activa betreft beleggingen in aandelen € 650.801 en obligaties € 449.243
via Servatus Vermogensmanagement.

Liquide middelen (ref.3)

De liquide middelen zijn bij diverse bankinstellingen ondergebracht op bankrekening, spaar-
rekeningen en deposito´s.

2019 2018
Stichtingsvermogen (ref.4) € €

Stichtingskapitaal

Dit betreft het op 24 oktober 1997 door Stichting Handicart
aan Stichting Vrienden van Handicart overgedragen vermogen. 204.201 204.201

Bestemmingsreserve financiering activa

Stand per 1 januari 148.263 156.208
Overboeking van andere reserves 5.112 -7.945

Balans per 31 december 153.375 148.263

Dit betreft een bestemmingsreserve indien en voorzover eigen middelen zijn aangewend ten
behoeve van activa bedrijfsvoering of ter realisatie van de doelstelling.

TOELICHTING
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Stichting Vrienden van Handicart

2019 2018
Algemene reserve € €

Stand per 1 januari 1.626.306 1.716.341
Bestemming exploitatieresultaat 192.105 -97.980
Bestemmingsreserve financiering activa -5.112 7.945

Balans per 31 december 1.813.299 1.626.306

De algemene reserve wordt aangehouden ter financiering van de activiteiten van Stichting
Handicart.

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen
In 2019 is er bij de belastingdienst een bezwaarschrift ingediend met betrekking tot de
afgedragen omzetbelasting over de jaren 2013 tot en met 2018. Aan de hand van dit
bezwaarschrift is om een teruggaaf ad € 74.103 gevraagd. Het bezwaarschrift is voor de jaren
2013 tot en met 2017 goedgekeurd door de belastingdienst op 29 mei 2020. Het bezwaarschrift
inzake het jaar 2018 is nog in behandeling bij de belastingdienst. De teruggaaf die in het
bezwaarschrift is opgenomen voor het jaar 2018 bedraagt € 13.205.

Gebeurtenissen na balansdatum

In 2020 heeft zich een uitbraak van het Coronavirus voorgedaan in Nederland. De gevolgen van
deze uitbraak zijn nog onduidelijk, maar zullen de stichting raken. Op dit moment heeft het virus
voor Stichting Handicart een redelijke impact. De impact heeft voornamelijk betrekking op de
toernooi-opbrengsten en het impact op donaties lijkt beperkt. De toernooi-opbrengsten, zullen
gezien de adviezen van het RIVM, niet direct gerealiseerd worden op het moment dat de
golfbanen weer open kunnen gaan. De kosten voor toernooien zullen de ontwikkeling van de
toernooi-opbrengsten volgen.

Ondanks de terugval in baten, zullen deze naar verwachting toereikend zijn om de kosten te
vergoeden. Daarnaast is de liquiditeitspositie van de stichting dusdanig dat de aan verplichtingen
voor het komende jaar voldaan kan worden.

Gezien de impact van het Coronavirus op de algehele maatschappij en de economie en
daarmee dan ook op Stichting Handicart blijft er sprake van een bepaalde mate van onzekerheid.
Echter, door liquiditeitspositie van de stichting alsmede de naar verwachting beperkte terugval in
activiteiten is er geen sprake van gerede twijfel of ernstige onzekerheid ten aanzien van de
continuïteit. De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en
resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

TOELICHTING
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Stichting Vrienden van Handicart

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Baten (ref. 5)

Donaties / schenkingen

Per 31 december 2019 heeft Stichting Vrienden van Handicart: 33.904 donateurs in haar bestand.
Hiervan hebben in 2019: 24.797 personen een donatie gedaan.

Lasten (ref. 6)

Realisatie Realisatie
2019 2018
€ €

Besteed aan doelstelling

Dit betreft een gift ter aanzuivering van het exploitatiesaldo
van Stichting Handicart 1.114.325 1.019.470

De beheerkosten zijn kosten voor het in stand houden van de stichting. Deze kosten bestaan
uit secretariaatskosten, afschrijvingen, huisvestigingskosten en algemene kosten.

Er is geen sprake van bezoldiging van de bestuurders.
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