
Jaarrekening  Stichting Wheels4Freedom 2018 
Een aantal financiële doelen is dit jaar bereikt. De ANBI-status is door de belastingdienst toegekend 

en er zijn veel donaties binnen gekomen die hebben geholpen om de bouw (dankzij vele uren noeste 

arbeid van Gerben) en de aanschaf van het tweede span te doen.  

De stichting is eigenaar zijn van het tweede zijspan. Ook is de stichting eigenaar geworden van het 

eerste zijspan. De betaling vindt plaats door elk jaar, mits de stichting het geld kan missen,  5000 

euro te betalen tot de overeengekomen 19000 euro betaald is.  

     

 BALANS t/m 31-12-2018 
     

 Code Omschrijving Activa Passiva 

 0130  Inventarissen  1.443,80   

 1010  Bank  9.284,34   

   Saldo    10.728,14 

  Totaal  10.728,14 10.728,14 

     

   10.728,14 10.728,14 

 

TOELICHTING BALANS 

Inventarissen bestaan uit helmen, kleding en dergelijke. Omdat zijspan 1 aan het eind van het jaar 

gekocht is, zijspan 2 bestaat uit over meerdere jaren aangeschafte onderdelen en een aanzienlijke 

hoeveelheid onbetaalde uren en beide zijspannen nog niet getaxeerd zijn, zijn zij niet opgenomen in 

de inventaris. 

Het bedrag dat op de bank staat is een vermogen dat nodig is om de continuïteit van de stichting te 

waarborgen. Minstens 90% van de inkomsten en dit vermogen zal besteed worden aan de 

activiteiten om onze doelstellingen te bereiken. 

 

WINST & VERLIES 01-01-2018 t/m 31-12-2018 
    
Code Omschrijving Verlies Winst 

4231  Brandstof  1.365,96   

4235  Aanschaf en onderdelen algemeen  305,30   

4236  Aanschaf en onderdelen ZS 1  5.247,10   

4237  Aanschaf en onderdelen ZS 2  7.851,57   

4250  Onderhoud algemeen  352,78   

4251  Onderhoud zijspan 1  578,97   

4252  Onderhoud zijspan 2  90,21   

4261  Onkosten ZS 1 verzekering  1.562,63   

4262  Onkosten ZS 2 verzekering  325,08   

4271  Onkosten ZS 1 Wegenbelasting   97,00   

4272  Onkosten ZS 2 wegenbelasting  9,00   

4291  Boete's ZS 1  478,00   

4335  Afschr. Inventarissen  618,33   

4510  Reclame en advertenties  24,20   

4526  Evenementen   1.812,13   



4530  Reis- en verblijfkosten  195,00   

4540  Relatiegeschenken  34,50   

4550  Bankkosten  263,30   

4700  Kantoorbenodigdheden  10,10   

4860  Vakliteratuur  31,95   

8001  Tourritten zijspan 1    3.551,60 

8021  Why Donate    66,00 

8022  Donaties    910,00 

8025  Donatie via Acties     458,00 

8026  Jaarbeurs    1.973,21 

8028  Donatie sponsortocht    1.080,00 

8030  Donateurs    7.000,00 

8040  Sponsors    950,72 

  Saldo verlies    5.263,58 

  21.253,11 21.253,11 

 

TOELICHTING WINST & VERLIES 

De uitgaven zijn voornamelijk hoog door de eerste betaling voor de koop van zijspan 1 en de 

aanschaf van zijspan 2. De Inkomsten (bijna 16 duizend euro) van dit jaar komen lager uit dan de 

uitgaven. Het verschil is opgevangen door in 2017 opgebouwde reserve. Dankzij diverse gerichte 

inzamelacties zoals bijvoorbeeld de jaarlijks terugkerende sponsortocht maar vooral dankzij, soms 

zeer gulle, gevers zijn de inkomsten ook hoog. De inkomsten uit de ritten zijn kostendekkend voor de 

vaste- en kilometerafhankelijke kosten, Voor aanschaf, en dus afschrijving, zijn we afhankelijk van 

giften. 

 

VOORUITBLIK 2019 

De beide zijspannen zullen worden getaxeerd en worden opgenomen in de inventaris. Items met een 

kostprijs van maximaal 450 euro worden bepaald als reguliere bedrijfsmiddelen en derhalve niet 

afgeschreven. 

Met de toegekende ANBI-status als stimulans zal de stichting zich meer gaan richten op werving van 

fondsen en donateurs. 

Dit financieel jaarverslag is onderdeel van het jaarverslag 2018 van de Stichting Wheels4Freedom, 

passend bij het meerjarenplan en opgesteld volgens de normen van de belastingdienst zoals 

verwacht bij ANBI’s. 


