
 

Jaarrekening  Stichting Wheels4Freedom 2020 
Dit jaar werd ook voor ons beheerst door de corona. Om toch zoveel mogelijk te voldoen aan onze 
doelstellingen, hebben we binnen een protocol opgesteld waarmee we enkele tourtochten hebben 
kunnen rijden.  

De verminderde inkomsten uit sponsering en collectes hebben we proberen op te vangen.  Dit door 
bijvoorbeeld kwijtschelding van de stallingskosten. En ook reserveringen dit jaar niet in de begroting 
op te nemen 

Omdat iedereen op vrijwilliger basis werkt zijn de vaste lasten ieder jaar laag waardoor we de 
verminderde inkomsten geen groot probleem vormden. 

Balans t/m 31-12-2020 (3)  
    
Code Omschrijving Activa Passiva 
0130 Inventarissen 35.500,00  
1010 Bank 15.391,88  
 Schuld  5000,00 

 Saldo  45.891,88 
    50.891,88  50.891,88  

 

TOELICHTING BALANS 

De inventaris bestaat uit 2 zijspannen.  De schuld bestaat uit de lening van zijspan 1 die in jaarlijkse 
termijnen wordt afbetaald. 

Het bedrag dat op de bank staat is het vermogen dat nodig is om de continuïteit van de stichting te 
waarborgen. Dit jaar is dit bedrag door het ontbreken van reserveringen niet toegenomen. Minstens 
90% van alle inkomsten plus dit vermogen zal besteed worden aan activiteiten om onze 
doelstellingen te bereiken. 

 

Winst & verlies 01-01-2020 t/m 31-12-2020  
    
Code Omschrijving Verlies Winst 
4231 Brandstof 498,34  
4236 Aanschaf en onderdelen ZS 1 5.000,00  
4250 Onderhoud zijspannen 384,35  
4260 Onkosten Verzekering Zijspannen 320,98  
4271 Onkosten Wegenbelasting zijspannen  240,00  
4520 Representatie en verteer 653,40  
4526 Evenementen  58,30  
4530 Reis- en verblijfkosten 20,00  
4545 Werving en behoud Vrijwilligers 480,00  
4550 Bankkosten 198,93  
4700 Kantoorbenodigdheden 98,95  



4790 Overige kantoorkosten 72,90  
4810 Accountants- en administratiekosten 34,99  
8001 Tourritten  2.018,65 
8021 Why Donate  2.674,17 
8022 Donaties  5.745,00 
8028 Donatie sponsortocht  65,00 

 Saldo winst 2.441,68  
    10.502,82 10.502,82 

 

TOELICHTING WINST & VERLIES 

De uitgaven voor vaste lasten zoals wegenbelasting, verzekeringen en bankkosten zijn vrijwel 
onveranderd. Er zijn nog relatief veel giften binnen gekomen, ondanks onze geringe aanwezigheid op 
evenementen.  Er is besloten de uitgave voor aanschaf voor de aanschaf van zijspan 1 door te laten 
gaan omdat er voldoende middelen voor waren.  

 

VOORUITBLIK 2021 

Onze stichting is in 2020 uiterst veerkrachtig en flexibel  gebleken. Met deze kwaliteiten en de ruime 
beschikbaarheid van de rijders kunnen wij ons straks weer gaan richten op ritten rijden en nieuwe 
donateurs zoeken.  

 


