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Balans per 31 december 2017 
(Vóór resultaatbestemming) 

      
Activa  31 december 2017  31 december 2016  
  €   €   €   €  
 
Vaste activa 

Materiële vaste activa 1   -    -  
 
Vlottende activa 

Voorraden 2   520    -  
 
Vorderingen 3   3.891    - 
 
Liquide middelen 4   10.559    - 
 
 
         
Totaal activazijde   14.970    - 
 
 
Passiva 
 
Eigen vermogen 5 
Voorziening verstrekte leningen 6  1.300    -    1  
Overige reserves 7  -    -    1  
Resultaat over het boekjaar 8  13.670    -    1  
    14.970    -  
 
Voorzieningen 9   -    -  
 
Langlopende schulden 10   -    -  
 
Kortlopende schulden 11   -    -  
 
 
         
Totaal passivazijde   14.970    -  
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Winst- en verliesrekening over 2017 
      
  31 december 2017  31 december 2016 
  €   €   €   €  
 
Opbrengsten-  Fondsen 12  10.000    -  
 Gemeentelijke Bijdr. 12  4.750    - 
 Kerken en collectes 12  3.306 
         

Som der bedrijfsopbrengsten   18.056    -  
 
Telefoonkosten 13  266    -  
Kamer van Koophandel 14  57    -  
Kosten Website 15  103    -  
Cadeau kaarten Noodhulp 16  480    -  
Promotiekosten 17  1.201    -  
Overige bedrijfskosten 
Bestuurskosten 18  -    -  
Reiskosten 18  -    -  
Bankkosten 18  185    -  
Giften 18  154   - 
Overige bedrijfskosten 18  64    -  
Som der bedrijfskosten   2.510    -  

Bedrijfsresultaat1   15.546    -  
 
Rente en soortgelijke kosten 19  -   - 

Som der financiële baten en lasten   -   - 
Resultaat vóór afschr. en belastingen   15.546    -  
 
Afschrijving 20   1.876      
Belastingen 21   -      

Resultaat na belastingen   13.670    -  
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Kasstroomoverzicht 
 
  31 december 2017  31 december 2016 
  €   €   €   €  
 
Kasstroom uit operationele activiteiten 
Bedrijfsresultaat   15.546    -  
 
Aanpassingen voor: 
Afschrijvingen  576    -  
Bijzondere waardeveranderingen 
materiële vaste activa  -    -  
Mutatie voorzieningen  -    -  

    576    -  
Verandering in werkkapitaal: 
Voorraden  520    -  
Vorderingen  3.891   - 
Kortlopende schulden (exclusief 
banken)  -    -  

    4.411   -  

Kasstroom uit bedrijfsoperaties    4.411   - - 
 
Rente   -    -  
Mutatie belastingen  -    -  

   -    -  

Kasstroom uit operationele activiteiten   4.987    -  
 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten 
Investeringen materiële vaste activa  -    -  
Desinvesteringen materiële vaste 
activa  -    -  

Kasstroom uit investeringsactiviteiten   -    -  
 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 
Afname langlopende schulden  -    -  

Kasstroom uit financieringsactiviteiten1   -    -  

Toe/afname geldmiddelen  1   -4.987    -  
 
Het verloop van de geldmiddelen is als volgt: 
 
Stand per 1 januari   -    - 
Mutatie boekjaar   -4.897    -  

Stand per 31 december   10.559    -  
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en 
de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en art. 2:10 BW voor kleine rechtspersonen, uitgegeven door de 
Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld in euro's. 
 
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of 
lagere executiewaarde. Indien er geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering 
plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en winst- en verliesrekening zijn referenties opgenomen, 
waarmee wordt verwezen naar de toelichting. 

Samenstelling en benoeming bestuur  

Zie hiervoor tabel 1 en 2. De bestuurssamenstelling is in het verslagjaar 2017 gewijzigd, dhr. B. Folkers 
trad toe als bestuurslid. In tabel 1 is tevens weergegeven voor welke discipline ieder bestuurslid de 
vertegenwoordiger is, zoals dit ook werd aangegeven op de laatste vergadering. De 
bestuurssamenstelling is nu als volgt: 

Tabel 1 

Functie Naam Namens 

Voorzitter Meeuwes Luten Protestantse Gemeente Scheemda E.O. 

Secretaris Jaquelien J. Bosch-Boer Protestantse Gemeente Midwolda 

Penningmeester Gerrit Duerink Evangelische Gemeente Immanuel 

Bestuurslid Siemie Hut Protestantse Gemeente Nieuwolda-Oostwold 

Bestuurslid Bert Folkers Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Winschoten 

 
Tabel 2 Benoemingen bestuursleden 

 

Naam 1
e
 benoeming 2

e
 benoeming 

Meeuwes Luten ALV 2016  

Jaquelien J. Bosch-Boer ALV 2016  

Gerrit Duerink ALV 2016  

Siemie Hut ALV 2016  

Bert Folkers ALV 2017  

 

Gebruik van schattingen 

Bij het opstellen van de jaarrekening dient de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen geldende 
grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de 
opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken. 
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Rechtsvorm 

De Stichting Interkerkelijk Sociaal (Nood) Fonds handelend en optredend onder de naam ISF-Oldambt is 
opgericht op 30 november 2016. Ingeschreven Bij de Kamer van Koophandel – Groningen onder nummer 
67389961. Tevens aangemerkt als ANBI instelling m.i.v. 30- november 2016 onder RSIN nr. 8569 63 446  

 
Doelstelling 

Het incidenteel verlenen van materiële en immateriële hulp vanuit een oogpunt van christelijke 
naastenliefde aan natuurlijke personen, inwoners van de Gemeente Oldambt, die om welke reden dan ook 
in acute financiële nood verkeren of dreigen te raken, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt 
of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

De Stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk 

De stichting tracht haar doel te bereiken door: 

a) Het geven van een financiële bijdrage als gift of als lening , ondersteuning in natura of anderszins 

b) Fondsenwerving 

c) Bouwen aan een netwerk van organisaties die zich onder andere bezig houden met armoede 
bestrijding 

d) Naamsbekendheid te bevorderen. 

Vergelijkende cijfers 
 
Indien noodzakelijk zijn de cijfers voor 2017 geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2016 mogelijk 
te maken. In verband met de start van de stichting is er een verlengd boekjaar en zijn er geen vergelijkende 
cijfers voor 2016. 
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling 

Materiële vaste activa 

Bedrijfsgebouwen en -terreinen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of 
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische 
levensduur of indien lager op liquidatiewaarde. Overige vaste activa zijn gewaardeerd tegen 
verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire 
afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur, of indien lager op liquidatiewaarde. 
 
De volgende afschrijvingspercentages zijn gehanteerd: 
 
Terreinen – n.v.t.          : 0% 
Bedrijfsgebouwen n.v.t.        : 4% - 10% 
Inventarissen n.v.t.          : 12,5% - 20%; restwaarde 10% - 20% 
 
Voorraden 

Cadeaubonnen worden gewaardeerd tegen aanschafprijs of lagere verwachte opbrengstwaarde. 

Vorderingen 

Vorderingen zijn veelal leningen worden gewaardeerd op de reële waarde zonodig onder aftrek van een 
voorziening voor oninbaarheid. 
 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito's met een looptijd korter dan 
twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. 

Voorzieningen 

Voor uitgaven voor niet terug te ontvangen leningen wordt een voorziening gevormd ter grootte van 25% 
van de uitgeleende bedragen..  
 

Personeelsbeloningen 

Het bestuur van de Stichting is onbezoldigd. Wel word er een onkosten en reiskosten vergoeding betaald 
aan bestuursleden ter dekking van de kosten. De reiskostenvergoeding bedraagt € 0.19/km.  
 

Netto-omzet 

De Stichting rekent de opbrengst van fondsen, subsidies en kerkelijke bijdragen tot de netto-omzet. 
 

Belastingen 

Stichting is vrijgesteld van belasting heffing 
 

Grondslagen van het kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en het bankkrediet opgenomen onder de kortlopende 
schulden. Ontvangen en betaalde rente zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. 
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Toelichting op de balans 
 
Vaste activa 
 
   31-12-2017   31-12-2016  
   €   €  
1 Materiële vaste activa 
n.v.t.     -   -  
     -   -  
 
      -   -  
 
Vlottende activa 
 
  
2 Voorraden   
 
Cadeau bonnen a € 40,= per stuk  1   520   -  
  1   -   -  

   2   520   -  
 
 
3 Vorderingen   
 
Handelsdebiteuren  1   0   -  
Overige vorderingen en overlopende activa  1   3.891   -  

   4   3.891   -  
 
 
Handelsdebiteuren   
 
Handelsdebiteuren  1   -   -  
Dubieuze debiteuren  1   -   -  

  2   -   -  
 
 
 

  3   -   -  
 
Overige vorderingen en overlopende activa 

 
Vorderingen renteloze leningen  1   3.891     
Andere vorderingen (rente)  1   -   -  

   3   3.891   - 
 
 
4 Liquide middelen   
 
Rabobank Rekening Courant  1   10.559   -  
Kas  1   0   -  

   3   10.559   -  
 
De liquide middelen zijn terstond opeisbaar. 
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5 Eigen vermogen   
 
 Voorziening 

leningen 
Overige 

reserves 
Onverdeeld 

resultaat 
(inclusief 

resultaat over 
het boekjaar) 

Totaal 

 
 

 €   €   €   €  

Stand per 1 januari 2016  -  -   -  -  
     
Resultaatverdeling vorig boekjaar     
Met betrekking tot overige reserves  -   -   -   -  
 
Resultaat boekjaar  1.300   -   13.670   14.970  

Stand per 31 december 2015  1.300   -  13.670  14.970  
     
 
6 Voorziening Leningen       
De voorziening van Stichting Interkerkelijk Sociaal (nood) Fonds. bedraagt EUR 1.300. Deze voorziening 
is 25% van de leningen. 
 
-  
   31-12-2017   31-12-2016  
   €   €  
Stand per 1 januari   -   -  
Mutatie   1.300   -  

Stand per 31 december   1.300   -  
 
7 Overige reserves       
 
Stand per 1 januari   -   -  
Uit winstverdeling   13.670  - - 

Stand per 31 december   13.670   -  
 
In de bestuursvergadering van het algemeen bestuur 30 april 2018 is besloten het resultaat over 2017 toe 
te voegen aan de overige reserves. 
 
 
8 Onverdeeld resultaat (inclusief resultaat over het boekjaar)       
   31-12-2017   31-12-2016  
Stand per 1 januari  1   -   -  
 
Resultaatverdeling vorig boekjaar 
Met betrekking tot overige reserves  1   -   -  
 
Resultaat boekjaar  1   13.670   -  

Stand per 31 december  3   13.670   - 
 
 
9 Voorzieningen   
 
Voorziening n.v.t.  1   -   -  
 
De voorziening heeft betrekking op kosten, verband houdend met periodiek onderhoud van de materiële 
vaste activa. 
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   31-12-2017   31-12-2016  
   €   €  
 
10 Langlopende schulden   
 
Leningen  1   -   -  
Schulden aan kredietinstellingen  1   -   -  

   2   -   -  
 
 
   
Schulden aan kredietinstellingen   
 
Leningen o/g.  1   -   -  
 
 
 
De Stichting heeft geen leningen o/g. 
 
 
 
11 Kortlopende schulden   
 
Schulden aan kredietinstellingen  1   -   -  
Crediteuren  1   -   -  
Overige schulden en overlopende passiva  1   -   -  

   4   -   - 
 
 
Schulden aan kredietinstellingen   
 
Rabobank., rekening-courant  1   -   -  
Aflossingsverplichtingen  1   -   - 

   2   -   - 
 
 
De kredietfaciliteit in rekening-courant bij de Rabobank. bedraagt per 31 december 2017 EUR  € 0,00; de 
credit rentevoet bedraagt 0,15%.  
 
Crediteuren   
 
Crediteuren  1   -   -  
 
Overige schulden en overlopende passiva   
 
  
Verplichtingen reiskosten declaratie  1   -   -  

   10   -   -  
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Toelichting op de Verlies en Winst rekening 
 
   31-12-2017   31-12-2016  
   €   €  
12 Opbrengsten   
 
Opbrengst Kansfonds subsidie   10.000   - 
Opbrengst Gemeente Oldambt subsidie   4.750   - 
Opbrengst Kerkgemeenschappen   2.500   - 
Opbrengst Kerkelijke collectes   806    
   18.056   = 
 
13 Telefoonkosten 
 
Kosten Refurbished Apple 5S telefoon   188   - 
Kosten Belsimpelabbonnement   78   - 
   266   - 
     
14 Kamer van Koophandelkosten  
 
Imschrijvingskosten / uittreksel     57   - 
  1   -   - 
     57   - 
15 Website kosten 
 
Bijdrage abonnement provider Webnode     103   -       
Domein kosten     -   - 
     103   - 
16 Kosten Cadeaukaarten 
 
Ter leniging van de hoogste nood zijn cadeau bonnen van 
Jumbo uitgegeven a € 40 per stuk     480   - 
 
17 Promotiekosten 
 
Sleutelhangers met opdruk ISF-Oldambt 2500 stuks 
uitgegeven op Allerheiligen in 4 kerkgemeenschappen       1.201   - 
 
 
18 Overige bedrijfskosten   
 
Kantoorkosten inkt voor printer     37   -   
Stempel met belettering ISF-Oldambt     27   -  
Bankkosten     185   -  
Giften (Tandarts rekening dakloze en fiets schoolgaand 
kind)     154   - 
Overige bedrijfskosten     125   - 
Totaal Overige bedrijfskosten     628   - 
 
19 Financiele Baten en Lasten 
 
Rente opbrengst       -   - 
 
Totaal financiele baten en lasten     -   - 
  
20 Afschrijvingen 
 
Afschrijving leningen     576 
Dotatie voorziening leningen     1.300   - 
     1.876   - 
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21 Belastingen 
N.v.t.      0   0   
 

Niet in de balans opgenomen verplichtingen 
 
Garanties- NVT, 
 
Lease- en huurverplichtingen  NVT 
 
Huurkosten worden gedragen door de kerken die deelnemen er wordt gerouleerd van locatie  
 

Overige gegevens 
 

Statutaire regeling inzake de winstbestemming 
 
Ingevolge artikel 9 van de statuten van de stichting staat dat het resultaat ter beschikking van de 
Vergadering van het bestuur alwaar decharge wordt verleend aan de penningmeester voor het financiële 
boekjaar. 
 
 

Voorstel resultaatbestemming 
 
Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de Vergadering van het Bestuur wordt 
voorgesteld het resultaat na belasting over 2017 ad EUR 13.670 toe te voegen aan de overige reserves. 
Het resultaat na belastingen over 2017 is opgenomen in de post onverdeeld resultaat in het eigen 
vermogen. 
 

Gebeurtenissen na balansdatum 
 
Er zijn geen zaken te melden hieromtrent..  . 
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Grafische weergaven 
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Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 
2017 
 
Ondertekening door de leden van het dagelijks bestuur 
 
 
 
           
Voorzitter     Penningmeester 
Dhr.. M. Luten     Dhr, G. Deurink 
 
 
 
           
Secretaris     Bestuurslid 
Mevr. J.J. Bosch-Boer    Dhr. S.Hut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Winschoten, 30 april 2018 

Stichting Interkerkelijk Sociaal (Nood) Fonds – ISF - Oldambt 
 
 
 
Namens 
Voorzitter Meeuwes Luten 
Penningmeester Gerrit Duerink   
 
 


