
 
 

Stichting INclusion te Woudrichem 

Balans per 31 december 2020 

Liquide middelen 

  
 
 

Stichtingvermogen 

 

Rabobank 1259.67.187 € 100,743.32  

Rabobank 1473.471.265 € 23,107.40 Saldo 31-12-2019 € 443,452.04 
Triodos 78.49.28.088 € 54,007.04 Bestemmingsreserve LIFE € 73,000.00 
Triodos 78.49.23.868 € 232,352.62 Resultaat 2020 € 106,478.21- 

       € 409,973.83 
  Langlopende schulden  

€ - 
       € - 
  Kortlopende schulden  

  Nog te betalen posten € 236.55 
  

 

     € 236.55 

 
 

Overzicht van baten en lasten over 2020 

Baten 

   € 410,210.38  
 

   € 410,210.38  

Giften 
Rentebaten 

Lasten 
 

Projectkosten 
LIFE betalingen 
Algemene kosten 
Organisatie kosten 
Wetenschappelijk onderzoek 
Legaat kosten 
Bankkosten 
Rentekosten 

€      7,880.79 
€ 2.31 

 
 

€      7,269.31 
€    25,347.67 
€      5,690.57 
€      2,008.43 
€ 200.00 
€ - 
€ 276.89 
€ 568.44 

 

Saldo    € 33,478.21-  

Bestemming saldo van baten en lasten: 
Toevoeging aan: 
Bestemmingsreserve LIFE* 

 
 

€ 73,000.00 
 

Toelichting: 

Algemeen: 
De stichting is niet BTW plichtig of vennootschapsbelastingplichtig. Stichting INclusion is ANBI erkend onder fiscaal nummer 8170.34.274. 

Grondslagen voor de bepaling van het vermogen 
Liquide middelen: 
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan ter vrije beschikking aan de geplande projecten. 
Schulden: 
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De op korte termijn (binnen één jaar) verschuldigde aflossingen worden opgenomen onder de kortlopende schulden. 

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 
Algemeen: 
Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zijn betrekking hebben. De baten uit giften worden verantwoord voor de door de stichting ontvangen bedragen zonder dat de door de eigen organisatie gemaakte kosten in mindering zijn gebracht. 
Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin ze worden ontvangen verantwoord als giften. Kosten worden separaat vermeld. 
Lasten zijn opgedeeld in project kosten die direct aan lopende projecten zijn verbonden en algemene kosten die dienen om de stichting te organiseren. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 

 
*In 2020 is er een bestemmingsreserve van EUR 73.000 gecreeerd voor de LIFE betalingen van 2021. Deze reserve zal dan ook in het jaar 2021 uitbetaald worden. 
Behalve de bestemmingsreserve is er per eind 2020 een nog te betalen post van EUR 236,55 voor het opgebouwde Community Fund. EUR 236,55 is als vooruitbetaling opgenomen onder LIFE betalingen. 

 

 
Geen accountantscontrole toegepast 

 

 



 


