
Jaarrekening 2018 Stichting Fonds van NRC Handelsbladlezers

Bedragen in dit document zijn in  hele euro's

Balans per 31 december
(na resultaatbestemming)

Toelichting 2018 2017

Activa

Immateriele activa 1 3.685                -                

Liquide middelen 2 275.760           304.346       

Te ontvangen bedragen 3 7.681                17.588         

Totaal activa 287.126           321.934       

Passiva

Overige reserves 4 277.921           321.626       

Nog te betalen bedragen 5 9.205                308               

Totaal passiva 287.126           321.934       

Staat van baten en lasten

2018 2017

Baten

Baten 6 141.271           126.817       

Totaal baten 141.271           126.817       

Lasten

Besteding aan doelstellingen 7 183.908           181.099       

Afschrijvingskosten 8 335                   -                

Kosten beheer en administratie 9 763                   529               

Totaal lasten 185.006           181.628       

Saldo voor financiele baten en lasten -43.735            -54.811        

Saldo financiele baten en lasten 10 30                     213               

Saldo boekjaar -43.705            -54.598        
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Kasstroomoverzicht 2018

Resultaat boekjaar -43.705         

Mutatie immateriele activa -3.685              

Mutatie te ontvangen bedragen 9.907                

Mutatie te betalen bedragen 8.897                

Toename /afname liquide middelen -28.586         

Liquide middelen per 1 januari 304.346           

Liquide middelen per 31 december 275.760           

Toename /afname liquide middelen -28.586         
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Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor resultaatbepaling

Voor zover niet anders in de toelichting is vermeld worden in de jaarrekening de volgende waarderingsgrondslagen toegepast.

Immateriele vaste activa

De immateriele vaste activa, zijnde software, worden gewaardeerd tegen historische kostprijs, verminderd met afschrijvingen,

rekening houdend met een gebruiksduur van drie jaren.

Liquide middelen, vorderingen en overlopende activa

De liquide middelen, vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De liquide middelen zijn

vrij beschikbaar.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Deze worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Baten

Baten die giften betreffen worden in beginsel als bate verantwoord in het jaar waarin de gift wordt ontvangen tenzij de gever bij de gift

heeft aangegeven voor welk jaar c.q. actie de gift is bedoeld.

Overige opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarop de opbrengst betrekking heeft.

Lasten

Materiële kosten worden verantwoord in het jaar waarop de kosten betrekking hebben.
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Toelichting op de balans per 31 december 2018

1. Immateriele vaste activa

In 2018 heeft het fonds een website laten bouwen, die op 1 oktober 2018 in gebruik is genomen.

2018 2017

De aanschafwaarde incl. bijkomende kosten bedroegen 4.020                -                

Afschrijving 2018 335                   -                

Saldo 3.685                -                

2. Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit de saldi op de bank- en spaarrekeningen die bij ING en Rabo worden aangehouden. 

De saldi daarvan bedroegen per 31 december:

2018 2017

Rekening courant ING 13.889              70.138         

Rekening courant Rabo 26.571              26.407         

Totaal 40.460              96.545         

Spaarrekening ING 118.723           71.224         

Spaarrekening Rabo 116.577           136.577       

235.300           207.801       

Saldo 275.760           304.346       

3. Te ontvangen bedragen

Deze bestaan uit giften, ontvangen in 2019 maar betrekking hebben op 2018, afrekening van betaalde bijdragen 

aan instellingen en de opbrengst van rente van de banken over het afgelopen boekjaar.

2018 2017

Giften 7.504                16.444         

Afrekening verstrekte bijdragen aan instellingen 147                   931               

Rente banken 30                     213               

Saldo 7.681                17.588         

4. Overige reserves

De reserves van het fonds zijn als volgt bepaald.

2018 2017

Overige reserves einde vorig boekjaar 321.626           376.224       

Saldo winst- en verliesrekening boekjaar -43.705            -54.598        

Overige reserves einde lopend boekjaar 277.921           321.626       

Het fonds heeft als beleid dat er een beschikbare reserve aanwezig dient te zijn van 1/10 deel van de ontvangen

giften over de afgelopen 10 boekjaren. Dat 1/10e gedeelte bedraagt circa € 128.000.

Voor 2019 is derhalve circa € 150.000 beschikbaar voor te verstrekken bijdragen aan instellingen.

5. Nog te betalen bedragen

In 2018 heeft het fonds vanwege het 90 jarig jubileum aan een geselecteerd aantal instellingen

een jubileumuitkering van € 9.000  toegekend. Van één instelling moet het project nog worden  afgerond.

Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat het bedrag van € 9.000 zal worden betaald.

Daarnaast moeten de bankkosten aan ING en Rabo worden voldaan.

2018 2017

Te betalen jubilieumuitkering 9.000                -                

Te betalen bankkosten 205                   225               

Te betalen overige kosten -                    83                 

Nog te betalen bedragen 9.205                308               
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Toelichting op de staat van baten en lasten boekjaar 2018

6. Baten

De baten betreffen de giften voor de Kerst-/Eindejaarsgiftenactie. De publicatie van de actie in de media is gestart op 12 november 2018

en beeindigd op 4 januari 2019.

In oktober 2018 is de website van het fonds in gebruik genomen. Via deze website kunnen ook giften worden voldaan.

De baten zijn als volgt te onderscheiden naar bron.

2018 2017*

Baten van particulieren 132.596           

Baten van bedrijven 4.950                

Baten van organisaties zonder winstdoel 3.725                

Saldo 141.271           126.817       

*De specificatie voor het boekjaar 2017 is niet beschikbaar.

7. Besteding aan doelstellingen

In 2018 is van 42 instellingen een aanvraag voor een bijdrage ontvangen.

Aan 33 instellingen is een bijdrage toegekend, 8 aanvragen zijn afgewezen en 1 aanvraag is bestemd voor 2019.

Tevens heeft het fonds vanwege haar 90 jaar bestaan aan 5 instellingen een jubileumuitkering toegekend.

2018 2017

Verstrekte bijdragen op aanvraag 139.853           118.549       

Jubileumuitkeringen 44.055              -                

Actie kinderzwerfboek -                    62.550         

Saldo 183.908           181.099       

Hieronder volgt een overzicht van de bestedingen op aanvraag naar doelstelling.

Doelstelling en instelling Vestigingsplaats

Dak-en thuislozen € 17.000

Stichting Sant'Egidio Nederland Amsterdam

Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk Rotterdam

HVO-Querido Amsterdam

Jongeren € 14.500

Stichting de Bewaarschool/Het Fort Amsterdam

Nico Adriaans Stichting Rotterdam

Stichting Wielewaal Hilversum

Stichting Studenten voor Samenleving Amsterdam

EBC Zorg t Harde

Stille armen € 82.353

Stichting Urgente Noden Zoetermeer Zoetermeer

Stichting Urgente Noden Groningen Groningen

Stichting Leergeld Leiden Leiden

Stichting Leergeld Walcheren Vlissingen

Stichting Vrienden van Kruispost Amsterdam

Stichting Urgente Noden Lekstroom Nieuwegein

Stichting Sociale Fondsen Den Haag Den Haag

Fonds Bijzondere Noden Amsterdam Amsterdam

Prins Bernhard Stichting Doorn

Stichting Urgente Noden Delft e.o. Delft

Stichting Urgente Noden-Friesland Leeuwarden

Stichting Sociaal Noodfonds Nieuwkoop Nieuwveen

Nationaal Ouderenfonds Amersfoort

Vincentius Vereniging Den Bosch

Fonds Bijzondere Noden Almere Almere

Reinier van Arkel Verwenzorg Den Bosch

Vakanties € 7.000

Stichting Vakantieproject CF-gezinnen Groenlo

Stichting Zeldzame Ziekten Fonds Den Haag

Stichting Neverland Amsterdam

Stichting De Opkikker Almere
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Vluchtelingen € 7.500

Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers Drachten

Amsterdams Vrijwilligers Collectief Amsterdam

Zorgverlening € 11.500

Humanitas District Zuidwest (1), afd Zeeland Den Haag

Humanitas District Zuidwest (2), afd Zeeland Den Haag

Stichting Hulphond Herpen

Aan onderstaande instellingen heeft het fonds een jubileumbijdrage toegekend .

Instelling Vestigingsplaats Bestemming van de jubileumuitkering

Diaconaal centrum Pauluskerk Rotterdam digitalisering en interactief maken van taallessen voor nieuwkomers

Blijf van mijn lijf huis FIER Leeuwarden inrichting van twee gezinsunits en woonkamer

Landelijke Stichting Leergeld 5 laptops voor 9 locaties

Stichting Vincentiushuis Den Bosch aanschaf airco en kassa voor de kringloopwinkel

Stichting Kruispost Amsterdam aanschaf twee modulaire verbandwagens met toebehoren

8. Afschrijvingskosten

In oktober 2018 is de website van het fonds live gegaan.

Deze website wordt in drie jaar afgeschreven.

De afschrijving in 2018 betreft 3/12 deel van de jaarafschrijving.

9. Kosten beheer en administratie

Deze kosten betreffen bestuurskosten, vergaderkosten, onderhoud van de website en bank- en transactiekosten.

In 2018 is een convenant gesloten met NRC Media BV waarin mede is bepaald  dat NRC Media een bijdrage

verstrekt in de kosten van beheer en administratie van het fonds. Deze bijdrage is in mindering gebracht op de vermelde kosten.

Bestuursleden en leden van de commissie ontvangen geen beloning of vacatiegelden voor verrichte werkzaamheden.

Het fonds heeft geen personeel in dienstbetrekking.

10. Saldo financiele baten en lasten

Dit betreft de renteopbrengsten op de spaarrekeningen.

Bestemming van het resultaat
Het resultaat over het boekjaar 2018 bedraagt € -43.705. Dit resultaat is ten laste van de overige reserves gebracht.

Vastgesteld door het Bestuur te Amsterdam op 12 april 2019.

Het Bestuur

J.L.E.M.W.R.R. Tiesinga-Autsema voorzitter

G.J. Sonneveld secretaris/penningmeester

E.O. Spier lid
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NIB Accountants & Adviseurs (NIB) is een maatschap. De maatschap is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Op al onze overeenkomsten, 
offertes en alle aan ons verstrekte opdrachten zijn uitsluitend ‘De model algemene voorwaarden NBA 2017’ van toepassing, die zijn gedeponeerd bij de 

Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 19 juni 2017 onder nummer 39/2017. Deze voorwaarden liggen op ons kantoor ter inzage en worden op 
verzoek kosteloos toegezonden. De voorwaarden zijn tevens te vinden op www.nba.nl. In deze voorwaarden is een beperking van de aansprakelijkheid 

opgenomen. De maatschap NIB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik door derden van uitlatingen van NIB.

Bank NL72 RABO 0168 4066 67, BIC RABONL2U, BTW NL8152.19.696.B.01, KvK 24491673, Beconnummer 264301.

‘Het Witte Huis’
Wijnhaven 3-C

3011 WG Rotterdam
T 010 - 479 41 02

www.nibaccountants.nl
info@nibaccountants.nl

Stichting Fonds NRC Handelsbladlezers

t.a.v. het bestuur

Nes 76

1012 KE AMSTERDAM

datum betreft ons kenmerk uw kenmerk

28 juni 2019 Jaarrekening 2018 6710/JN/SB -

Geacht bestuur,

1.1  Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze 

beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, 

waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële 

overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij 

onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is 

gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat. Een beoordeling in 

overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van 

zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen 

van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de entiteit, het uitvoeren van 

cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen 

informatie. De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn 

aanzienlijk beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in 

overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen 

controleoordeel tot uitdrukking.

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018 van Stichting Fonds NRC 

Handelsbladlezers te Amsterdam beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 

december 2018 en de staat van baten en lasten over 2018 met de toelichting, waarin zijn 

opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen.

Het bestuur is  verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het 

resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de in Nederland algemeen 

aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving. Het bestuur is tevens verantwoordelijk 

voor een zodanige interne beheersing als noodzakelijk geacht om het opmaken van de 

jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of 

fouten.

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2018 van de 

stichting.
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Conclusie

Ter vergelijking opgenomen informatie niet beoordeeld

Met vriendelijke groet,

NIB Accountants & Adviseurs

J.H. Nijbakker AA RB

Op de jaarrekening 2017 is geen accountantscontrole toegepast, noch is daarop een 

beoordelingsopdracht uitgevoerd. Derhalve zijn de in de staat van baten en lasten ter vergelijking 

opgenomen bedragen niet gecontroleerd of beoordeeld.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere 

toelichting zijn wij gaarne bereid.

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten 

concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling 

van het vermogen van Stichting Fonds NRC Handelsbladlezers per 31 december 2018 en van het 

resultaat over 2018 in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 

financiële verslaggeving.
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