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Balans per 31 december 2013
(na voorgestelde resultaatbestemming in €)

Activa

Ref

Vlottende activa
Vorderingen
Overige vorderingen en
overlopende activa

4
5

Liquide middelen

6

Totaal activa

31 december 2013

31 december 2012

0

0

7.263

868

7.263

868

Passiva
Eigen vermogen
Bestemmingsreserve

7

1.529

134

Kortlopende schulden
Overige schulden

8
9

5.734

734

7.263

868

Totaal passiva
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Staat van baten en lasten over 2013 in €
Exploitatie 2013

Exploitatie 2012

10.029
0
900

0
0
0

10.929

0

7.815
1.719

3.971
479

Som der lasten

9.534

4.450

Saldo

9.534

4.450

Exploitatie 2013

Exploitatie 2012

1.395
1.395

-4.450
-4.450

Ref.
Baten
Subsidiebaten
Sponsorbijdragen
Giften

10
11
12

Som der baten
Lasten
Projectkosten
Overige kosten

13
14

Verdeling saldo:

Dotatie bestemmingsreserve
Saldo
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
1.

Algemene toelichting

1.1

Activiteiten

Stichting STERK staat voor estafettemars tegen Kindermishandeling. De stichting is in 2007
door Sjieka van Rooijen opgericht in navolging van de missie van de inmiddels overleden
professor van Dantzig. STERK wil aandacht vragen voor kindermishandeling en het
schokkende feit dat alleen al in Nederland tussen de 100 en 200 duizend kinderen bloot
staan aan kindermishandeling en kinderverwaarlozing, waardoor ten minste één kind per
week de dood vindt.
Door middel van de Estafettemars en voorlichting krijgen kinderen en jongeren de
mogelijkheid zelf in opstand te komen om samen én met iedereenaandacht te vragen voor
deze misdaad. Eén van de doelenvan STERK is een weg opgaan om het thema uit de
taboesfeer te halen. De estafettemars is onderdeel van een meerjarenplan tegen
kindermishandeling en kinderverwaarlozing, en zal jaarlijks terugkeren op 19 november, de
Wereld Kinderdag tegen Geweld.
STERK heeft in 2009 de ANBI-status verkregen.
1.2

Vestigingsadres

STERK is feitelijk gevestigd op de Bankastraat 23-hs, 1094 EA te Amsterdam.
1.3

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van
STERK zich verschillende oordelen en maakt schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in
de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten

2.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

2.1

Algemeen

STERK behoeft niet te voldoen aan de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De
jaarrekening is echter opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel
9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 640 ;Organisaties zonder
winststreven’ die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is
opgesteld in euro’s.
Activa en passiva (met uitzondering van het eigen vermogen (kapitaal))worden in het
algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of tegen actuele
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waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats
tegen verkrijgingsprijs. In de balans en staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen,
waarmee wordt verwezen naar de toelichting.
2.2

Vergelijking met vorig jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten
opzichte van het voorgaande jaar.
2.3

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk
geachte voorzieningen voor oninbaarheid.
2.4

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan 12 maanden.
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan
kredietinstellingen onder de kortlopende schulden.

3.

Grondslagen voor bepaling van het resultaat

3.1

Algemeen

Het saldo (resultaat) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal
der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; lasten
reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of
diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat
geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord.
Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden in de staat van baten
en lasten verwerkt; indien deze baten in het verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de
nog niet bestede gelden verwacht in de desbetreffende bestemmingsreserve respectievelijk
bestemmingsfonds. Een onttrekking aan bestemmingsreserve respectievelijk
bestemmingsfonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten.
3.2

Subsidies

Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat verantwoord zodra het
waarschijnlijk is dat de desbetreffende subsidies worden ontvangen.
3.3

Sponsorbijdragen

Bijdragen van sponsoren worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking
heeft.
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3.4

Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet
van de betreffende activa en passiva.
Toelichtingen op de balans
4.

Vorderingen

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. De reële waarde van
de vorderingen benadert de boekwaarde ervan, gegeven het kortlopende karakter en het
feit dat waar nodig voorzieningen voor oninbaarheid zijn gevormd.
5.

Overige vorderingen en overlopende activa
31-12-2013

31-12-2012

Geen balansposten dit verslagjaar
Over de rekening-courant met J.H.R. van Rooijen wordt geen rente berekend. Omtrent
aflossing en zekerheden is niets geregeld.
6.

Liquide middelen

ING bank lopende rekening
ING bank spaarrekening

31-12-2013

31-12-2012

7.233
30
7.263

251
617
868

31-12-2013

31-12-2012

134
1.395
1.529

4.584
-4.450
134

De liquide middelen staat ter vrije beschikking van de stichting.
Eigen vermogen
7.

Bestemmingreserve

Stand per 1 januari
Resultaat na belastingen
Stand per 31 december

De bestemmingsreserve is opgenomen ten behoeve van de toekomstige activiteiten van
STERK.
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8.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben alle een resterende looptijd van korter dan één jaar. De
reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het
kortlopende karakter ervan.

9.

Overige schulden

Rekening courant J.H.R. van Rooijen
Vooruitontvangen subsidies

31-12-2013

31-12-2012

734
5.000
5.734

734
0
734

Over de rekening-courant met J.H.R. van Rooijen wordt geen rente berekend. Omtrent
aflossing en zekerheden is niets geregeld.

Toelichting op de staat van baten en lasten
Baten
10.

Subsidiebaten

In de staat van baten en lasten zijn dit verslagjaar de volgende subsidies verantwoord .

Stichting NJI
Albeda College
Gemeente Rotterdam (bijdrage € 8.200, wv € 5.000 voor 2014

11.

2013

2012

5.629
1.200
3.200
10.029

0
0
0
0

Sponsorbijdragen

Er was dit verslagjaar geen sprake van sponsoring in natura.
12.

Giften

Opbrengst Verhage Toer
Particuliere giften
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2013

2012

900
0
0

0
0
2.707

Lasten

13.

Projectkosten

Projectkosten Rotterdam

14.

2013

2012

7.815

2.880

2013

2012

0
0
1.327
392
1.719

0
0
1.091
479
1.570

Kosten eigen organisatie

Huisvestingskosten
Promotiekosten
Kantoorkosten
Algemene kosten

Overige informatie
15.

gemiddeld aantal werknemers

Gedurende het verslagjaar waren er geen werknemers in dienst van de stichting (2012:
idem).
Amsterdam
Stichting Estafettemars tegen Kindermishandeling

Het bestuur

H. Freud

C.Y. van Vulpen

J.H. Netjes-de Goede
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