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ACTIVITEITEN 

De activiteiten van de stichting bestaan uit: 

a. het genereren van bekendheid voor Stichting Jeugdcultuurfonds Alkmaar; 

b. geld inzamelen voor Stichting Jeugdcultuurfonds Alkmaar om voor jongeren van financieel niet of 

minder draadkrachtige ouders kansen te creëren om deel te nemen aan (actieve) kunstbeoefening. 

 

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van een talentenjacht voor 

kinderen van zes tot en met achttien jaar uit Alkmaar en omstreken in tweeduizend veertien. 

 

De stichting is in het verslagjaar opgericht derhalve zijn er geen vergelijkende cijfers opgenomen.  

 

BESTUUR 

Voorzitter:  de heer   L. Spaans  

Secretaris   mevrouw  H.M. Brouwer  

Penningmeester: de heer   S. Sancaktar  

Bestuurslid   mevrouw  M.E. de Zeeuw 

Bestuurslid   mevrouw  E.Y. Spreeuw 
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FISCALE POSITIE 

 

  

  

BEREKENING BELASTBAAR BEDRAG 
 

  2014  

 
€

 

Resultaat vóór belastingen  € 1.094  

 

Niet aftrekbaar beperkte kosten 

  

Representatiekosten 26,5% van € 1.396  
€ 370

Belastbaar bedrag             € 1.464 

 

 

Hierover is € 293 vennootschapsbelasting verschuldigd.  
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BALANS PER 31 DECEMBER 2014 

31 december 2014  

€ 

  

VLOTTENDE ACTIVA 

  

Vorderingen 

    

Overige vorderingen en overlopende 

activa 

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen (1) 55    

Liquide middelen (2) 1.619    

1.674  

STICHTING VERMOGEN  

Kapitaal  801  

KORTLOPENDE SCHULDEN 

Overige schulden en overlopende 

passiva (3) 580 

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen (4)  293 

1.674  
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

2014 

€ € 

Baten (5)  

Sponsoring  5.578  

Kaartverkoop  5.421  

Subsidie  7.000    

Som der baten    17.999  

Lasten (6)  

Organisatorische kosten 9.950  

Bankkosten  76  

Jury kosten  1.927  

Kosten Hosting  125  

Reclame en advertentie  1.201  

Representatiekosten  1.396  

Verzekering  404  

Niet verrekenbare omzetbelasting  967  

Bloemen Jury  309  

Overige  550    

Som der lasten  16.905  

Resultaat voor belasting  1.094  

Belasting (7) -293  

Resultaat na belasting  801  
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GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld volgens in het maatschappelijk verkeer aanvaardbare normen. 

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 gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. 

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

slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 

verliezen 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. 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijnen Jaarverslaggeving. De jaarrekening is 

opgesteld in €.  

 

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 nominale waarde. 

Vorderingen 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens 

gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn 

gelijk aan de nominale waarde.  

Grondslagen voor de resultaatbepaling 

Algemeen 

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

slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke 

verliezen 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. 

Netto omzet 

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en 

verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. 

 

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. 

De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. 

Overige bedrijfskosten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 

betrekking hebben. 
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TOELICHTING OP DE BALANS 

 

Vorderingen 

  31-12-2014  

 € 

1  Overige vorderingen en overlopende activa 

Omzetbelasting 2014   54  

 

 

 

 

2  Liquide middelen 

Rabobank U.A., rekening-courant   1.621  

 

  

 

Kortlopende schulden 
  

 

 

3  Belastingen en premies sociale verzekeringen 

Vennootschapsbelasting  293  

 

  

4  Overige schulden en overlopende passiva 

Overige   580 
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TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 

  2014   

 €  

5 Baten   

Sponsoring   5.578  

Kaartverkoop  5.421  

Subsidie Gemeente Alkmaar   7.000  

  

  17.999  

 

6 Lasten 

Organisatiekosten   9.950  

Bankkosten   76  

Jury kosten  1.927 

Kosten web-hosting  125 

Reclame en advertentie   1.201 

Representatiekosten   1.396 

Verzekeringen   404 

Niet verrekenbare omzetbelasting   967 

Bloemen Jury  309 

Algemene kosten  550 

  

  16.905 

 
De stichting heeft voor haar activiteiten een evenementenverzekering 

afgesloten.   

 

7 Vennootschapsbelasting  

  

Verschuldigde vennootschapsbelasting   293  
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RESULTAATBESTEMMING   

Het bestuur stelt voor om het resultaat over het verslagjaar van € 811 als stichting vermogen aan te 

merken.  

 

ONDERTEKENING FINANCIEEL VERSLAG 

 

Aldus vastgesteld te Alkmaar,  

 

 

 

L. Spaans     S. Sancaktar 

Voorzitter       Penningmeester 

 

 

H.M. Brouwer  

Secretaris 

 

  

 

 


