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Financieel jaarverslag  

 

Geachte begunstiger of belangstellende, 
 
Voor u ligt het financieel jaarverslag 2013 van de Stichting Vrienden van het RTS, gevestigd te Kampen. 
In dit verslag treft u de jaarcijfers van de stichting aan, inclusief een toelichting op de balans en de winst- en 
verliesrekening per 31 december 2013. Dit jaarverslag heeft tot doel u als begunstiger c.q. belangstellende 
inzicht te verschaffen in en verantwoording af te leggen over het financieel beleid betreffende het boekjaar 
2013. 
 
In het boekjaar werd een positief resultaat gerealiseerd van € 27.414. 
Dit positieve resultaat is mede tot stand gekomen door enkele grote donaties, waarvan de gevers niet nader 
genoemd willen worden. 
 
Aangezien het bestuur transparantie nastreeft, liggen de jaarstukken inclusief bescheiden voor een ieder op 
afspraak ter inzage bij de penningmeester. 
 
Het bestuur wordt gevormd door: 
 
Prof.dr.  B. Kamphuis, Kampen (voorzitter) 
Ds. J. Westerink, Urk (secretaries)  
G. Berkhout, Urk (penningmeester) 
 
 
 
Informatie over de stichting en haar doelstellingen als mede financiële verslagen treft u aan op onze website: 
www.vriendenvanrts.nl 
 
 
 
Urk, 23 maart 2014 
 
G. Berkhout, 
penningmeester  
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Jaarcijfers 2013 

2013 2012 2013 2012 
Liquide middelen Eigenvermogen 
ABN-AMRO 58.709       31.295   Eigenvermogen 33.709       6.295       

Kort vreemd vermogen 
Vooruit ontvangen bedragen 25.000       25.000   

58.709       31.295   58.709       31.295   

2013 2012 2013 2012 
Exploitatie RTS (Duitsland) Inkomsten 
Verstrekt 100.900   38.800   Ontvangen giften 131.950   47.258   

Exploitatie (Nederland) 
Beheerskosten 561             -           
Onkostenvergoedingen 2.825         2.074       
Bankkosten 250             64             

Resultaat 27.414       6.295       

131.950   47.233   131.950   47.258   

Balans per 31-12-2013 (in €) 

Activa Passiva 

Winst- en verliesrekening  per 31-12-2013 (in €) 

Kosten Opbrengsten 
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Toelichting op de balans 
 
Activa 
 
Liquide middelen 
De post liquide middelen is bepaald door het saldo van de bankrekening per balansdatum. 
 
 
Passiva 
 
Eigen vermogen 
Het eigen vermogen betreft het niet aan de stichting gebonden vermogen. 
 
Kort vreemd vermogen 
De vooruit ontvangen bedragen worden gewaardeerd tegen de geldelijke waarde van de schuld per 
balansdatum.  
Het betreft ontvangen bedragen bestemd voor 2014. 
 
 
Resultaat 
Het resultaat over het boekjaar wordt bepaald door het verschil tussen de opbrengsten en de kosten, zoals dit 
staat vermeld in de winst- en verliesrekening. 
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Toelichting op de winst- en verliesrekening 
 
Ontvangen 
 
Hierin zijn opgenomen de ontvangen giften, donaties en schenkingen. 
 
 
Exploitatie RTS (Duitsland) 
 
In 2013 is aan het RTS, ter ondersteuning van de exploitatie, een bedrag verstrekt van € 100.900. 
De Stichting Vrienden van het RTS heeft zich tot doel gesteld, maandelijks tenminste € 5.000 bij te dragen aan 
de exploitatie van het RTS 
 
 
Onkostenvergoedingen 
 
Het overgrote deel van de verstrekte onkostenvergoeding is als gift terug ontvangen. 
 
 
Resultaatbepaling 
 
Het resultaat wordt bepaald door het verschil tussen de opbrengstwaarde van de ontvangen giften en de 
kosten over het jaar. 
 
Winsten worden verantwoord in het jaar dat zij gerealiseerd zijn en verliezen zodra zij geconstateerd worden. 
 
Opbrengsten zijn gerealiseerd zodra het geld ontvangen is op de bankrekening van de Stichting. Dit omdat er 
geen aanwijsbare prestaties tegenover de opbrengsten staan. Derhalve zijn deze opbrengsten geen “harde 
vorderingen”.  
Kosten worden opgenomen in het jaar dat zij gemaakt worden (toepassing van het voorzichtigheidsprincipe.) 
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