
 

Jaarrekening  Stichting Wheels4Freedom 2019 
De beide zijspannen zijn  getaxeerd (zijspan 1 op 19.500 euro en zijspan 2 op 25.000 euro) en zijn 
opgenomen in de inventaris. Items met een kostprijs van maximaal 450 euro zijn bepaald als 
reguliere bedrijfsmiddelen en derhalve niet afgeschreven. 

Met de toegekende ANBI-status als stimulans heeft de stichting zich meer gericht op werving van 
fondsen en donateurs. We hebben drie sponsorpakketten gemaakt en deze gepubliceerd. 

Dit jaar is wisselend, en vaak tegelijk, met de twee zijspannen gereden. 

 

    
    
Balans t/m 31-12-2019  
    
Code Omschrijving Activa Passiva 
0130 Inventarissen 37.043,80  
1010 Bank 12.950,20  
 Schuld  9.500 

 Saldo  40.494,00 
    49.994,00 49.994,00 

 

TOELICHTING BALANS 

Inventaris bestaat uit de 2 zijspannen. Omdat zijspan 1 en  zijspan 2  getaxeerd zijn, zijn zij 
opgenomen in de inventaris. De schuld is het nog te betalen bedrag voor zijspan 1. 

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 01-01-2019 t/m 31-12-2019  
    
Code Omschrijving Verlies Winst 
4231 Brandstof 1.474,80  
4235 Aanschaf en onderdelen algemeen 12,68  
4236 Aanschaf en onderdelen ZS 1 5.301,02  
4237 Aanschaf en onderdelen ZS 2 2.517,30  
4250 Onderhoud zijspannen 905,60  
4260 Onkosten Verzekering Zijspannen 636,02  
4271 Onkosten ZS 1 Wegenbelasting  9,00  
4272 Onkosten ZS 2 wegenbelasting 116,00  
4520 Representatie en verteer 145,20  



4526 Evenementen  292,94  
4530 Reis- en verblijfkosten 89,90  
4545 Werving en behoud Vrijwilligers 650,00  
4550 Bankkosten 223,17  
4700 Kantoorbenodigdheden 38,99  
4740 Drukwerk, porti en vrachten 79,40  
4790 Overige kantoorkosten 10,10  
8001 Tourritten  3.714,50 
8021 Why Donate  558,75 
8022 Donaties  8.400,00 
8025 Donatie via Acties   404,32 
8026 Ducati TT en Ital-dag  3.090,41 

 Saldo winst 3.665,86  
    16.167,98 16.167,98 

 

TOELICHTING WINST & VERLIES 

De uitgaven zijn voornamelijk hoog door de betaling op van zijspan 1 en de aanschaf van zijspan 2. 
De Inkomsten (ruim 16 duizend euro) van dit jaar komen desondanks hoger uit dan de uitgaven. Dit 
mede dankzij de sponsoring van de Ducaticlub Nederland,  en de, soms zeer gulle, gevers. De 
inkomsten uit de ritten zijn kostendekkend voor de vaste- en kilometerafhankelijke kosten, Voor 
aanschaf, en dus afschrijving, zijn we afhankelijk van giften. 

 

VOORUITBLIK 2020 

Dit jaarverslag is opgesteld tijdens de  door covid-19 ontstane crisis met de daarbij behorende 
maatregelen. Onze activiteiten zullen in 2020 niet uitgevoerd kunnen worden. 

We zullen permanent zoeken naar alternatieven om zo veel mogelijk toch aan onze doelstellingen te 
kunnen werken. 

Met het huidige banksaldo kunnen voorlopig de vaste lasten betaald worden. Ter aanpassing van het 
financieel beleid zal halverwege het seizoen een alternatieve begroting moeten worden gemaakt.  

Dit financieel jaarverslag is onderdeel van het jaarverslag 2019 van de Stichting Wheels4Freedom, 
passend bij het meerjarenplan en opgesteld volgens de normen van de belastingdienst zoals 
verwacht bij ANBI’s. 

 


