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Inleiding Jaarrekening 
 
Dit document bevat de jaarrekening en balans voor Stichting Here to Support over boekjaar 
2019. Het boekjaar liep gelijk aan het kalenderjaar. 

Voor de inhoudelijke verslaglegging van de activiteiten van de stichting verwijzen we naar 
ons portfoliodocument. Hierin wordt per project vastgelegd wat de doelstelling en uitkomst 
van elk project is. De verslaglegging in het portfoliodocument volgt niet de jaarkalender-
cyclus. 

Contactgegevens 
 
Statutaire naam:  Stichting Here to Support 

Vestigingsadres:   Voornestraat 9, 1025 NK Amsterdam 
Website:   www.heretosupport.nl 
E-mailadres:   info@heretosupport.nl 
 
Kamer van Koophandel:  58067922 
RSIN:    852859181 

 

Samenstelling van het bestuur en de directie 
 
De organisatie bestaat uit een algemeen bestuur op afstand, en een directie voor de 
dagelijkse leiding. Alle bestuursfuncties zijn onbezoldigd, en de directiefuncties zijn 
bezoldigd. 
 

Bestuur 
 
Voorzitter:  mevr. S. J. Doodeman (Suzan), sinds 16-09-2014 non-actief 

Secretaris:  vacant, waargenomen door de penningmeester 

Penningmeester: dhr. G. C. Duits (Gerrit), sinds 16-09-2014 

Directie 
 
Algemeen directeur: mevr. S. A. Koolen (Savannah), sinds 06-10-2014 

Zakelijk directeur.: mevr. M. Lintmeijer (Malou), sinds 01-11-2018 
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Jaarrekening 
 
Omzet  €  280.269  
Inkomsten Algemeen  €    18.219  

  
Projectinkomsten  €  262.050  

Inkomsten Academy  €    11.250  
Inkomsten Art8EVMR  €    98.947  
Inkomsten Boss your Project  €    29.250  
Inkomsten City Rights  €    12.603  
Inkomsten CoCreative Agency  €    20.000  
Inkomsten EU Project  €    90.000  

  
Project kosten  €  156.112  
Boss your Project  €      8.870  
EU Project  €    11.556  
Project Academy  €    12.346  
Project Art8EVRM  €  101.609  
Project City Rights  €    12.427  
Project CoCreativeAgency  €      9.304  

  
Organisatiekosten  €    42.437  
Algemene kosten  €      3.550  
Fondsenwerving  €    11.084  
Huisvestingskosten  €      6.703  
Personeel  €    21.101  

  
Overige inkomsten en uitgaven  €   -87.813  
Dekking op de overhead uit projecten  €    26.542  
Rente  €           16  
Storting en opname uit 
projectreserves  € -114.371  

  
Nettoresultaat  €        -6.093  

 

Financieel resultaat per project 

Projecten   Inkomsten  
 Directe 
kosten  

 
Wervings-
kosten  

 Dekking 
overhead   Resultaat  

 Project Academy   €   11.250   €    6.346    €    6.000   €  -1.096  
 Project Art8EVRM   €   98.947   €  95.609    €    6.000   €  -2.661  
 Boss your Project   €   29.250   €         99   €   2.771   €    6.000   € 20.380  
 Project City Rights   €   12.603   €  12.427     €      176  
 Project CoCreativeAgency   €   20.000   €    3.533   €   2.771   €    3.000   € 10.696  
 EU Project   €   90.000   €  11.556     € 78.444  
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Balans 
  eindstand 2018 eindstand 2019 
Vaste activa   
Inventaris Kookboek  €                               679   €                                  -    

   
Vlottende activa   
Debiteuren  €                               848   €                          23.480  
Financiële rekeningen  €                          29.253   €                        111.150  
Overige vorderingen  €                                  -     €                            2.405  
Overige schulden  €                           -1.346   €                            3.094  

   

  €                          29.433   €                        140.130  

   
  eindstand 2018 eindstand 2019 
Eigen vermogen   
Algemene reserve  €                          11.196   €                            5.103  

   
Voorzieningen   
Projectreserves  €                          12.819   €                        123.683  

Academy  €                            9.758   €                            8.217  
Boss your Project  €                                  -     €                          20.380  
City Rights  €                            3.061   €                               176  
CoCreative  €                                  -     €                          16.467  
EU project  €                                  -     €                          78.444  

   
Kort vreemd vermogen   
Btw  €                                 58   €                                  -    
Crediteuren  €                            5.360   €                          11.343  

   

  €                          29.433   €                        140.130  
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Toelichting op de jaarrekening en de balans 
 

 Het niet besteedde geld (positief financieel resultaat) voor de projecten Boss Your 
Project,  EU project, CoCreative Agency en City Rights is opgenomen als voorziening 
op de balans. De organisatie beoordeelt deze posten als vreemd vermogen, omdat 
met de financiers van deze projecten resultaatafspraken gemaakt zijn en de 
inkomsten daardoor geoormerkt zijn. 

 Het negatieve financiële resultaat uit de overige projecten wordt gefinancierd vanuit 
het eigen vermogen van de stichting. 

 De algemene reserve slot 2019 is maar een fractie van de totale omzet van de 
stichting. Dit is een aandachtspunt voor de organisatie, maar geen zorgwekkende 
situatie. De stichting is genoodzaakt om generiek overheadkosten in rekening te 
brengen bij de projecten waar de afspraken met de financiers dit toestaan. In eerdere 
jaren was dit nog niet nodig. De verdeelsleutel voor de overheadkosten was de 
geplande inzet per project in 2019.  

 De fondsenwervingskosten bedroegen 4,0% van de totale inkomsten over 2019. Dit 
was vorig jaar 3,0%. De inzet op fondsenwerving heeft gerendeerd. Echter, de 
grootste opbrengst zit aan de kant van het EU Project. Dat project staat niet toe dat 
gemaakte fondsenwervingskosten betaald worden uit de verstrekte subsidie. Deze 
kosten zijn betaald vanuit het eigen vermogen van de stichting.  

 Het belonigsbeleid voor de directie, medewerkers en inhuurders valt binnen de 
normen voor beloning binnen de charitatieve sector. 
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Ondertekening 
 

Deze jaarrekening is opgesteld en toegelicht door Gerrit Duits, bestuurslid Financiën. 

 

Amsterdam, 28 oktober 2020 


