
Stichting INclusion te Woudrichem

Balans per 31 december 2021

ACTIVA PASSIVA
Vlottende Activa Eigen Vermogen

Liquide middelen Algemene reserve 203,287.16€              
Rabobank 1259.67.187 39,645.24€        Bestemmingsreserve LIFE 73,000.00€                
Rabobank 1473.471.265 23,108.71€        
Triodos 78.49.28.088 6,444.43€          Totaal Eigen Vermogen 276,287.16€              
Triodos 78.49.23.868 210,328.62€       

Kortlopende schulden
Vorderingen Crediteuren 777.07€                    
Nog te ontvangen bedragen 6.00€                 

Overige schulden en overlopende passiva
Totaal Vlottende Activa 279,533.00€       Nog te betalen bedragen - LIFE Community Fund 1,909.79-€                 

Transitoria Credit 4,378.56€                 

Totaal Kortlopende schulden 3,245.84€                 

TOTAAL ACTIVA 279,533.00€       TOTAAL PASSIVA 279,533.00€              

Overzicht van baten en lasten over 2021

Baten

Giften Particulieren 4,410.00€          
Giften Bedrijven 3,653.81€          
Rentebaten 2.31€                 

Lasten

Projectkosten 13,407.01€        
Organisatie kosten 8,732.80€          
Onderzoek 4,645.39€          
Telecommunicatie 247.03€             
Overige Algemene kosten 42,515.63€        
Rente en bankkosten 1,529.66€          
Legaatkosten -
Overige verschillen 0.01€                 

Saldo 63,011.39-€        

Bestemming saldo van baten en lasten:
Toevoeging aan:
Bestemmingsreserve LIFE* 70,675.28€        

Toelichting:

Algemeen:
De stichting is niet BTW plichtig of vennootschapsbelastingplichtig. Stichting INclusion is ANBI erkend onder fiscaal nummer 8170.34.274.
De giften bleven conform verwachting nog laag omdat we focus hebben gelegd om de organisatie dusdanig te verbeteren dat de uitvoering van 
projecten, wetenschappelijk onderzoek en fondsenwerving effectiever en efficienter verloopt. Dat is ook zichtbaar in de post Overige algemene kosten waarin de 
post vergoeding aan onze professionele krachten 56% betreft, administratieve lasten 44%, ". Per april 2022 is de organisatie op orde om onze activiteiten 
goed uit te voeren. In 2022 ligt de aandacht weer bij fondsenwerving, zowel institutioneel als particulier. Het bestuur heeft goede discussie gevoerd 
over de rente kosten die ook in 2021 aan de banken betaald moesten worden voor het saldo boven de € 100.000 (totaal € 1.375,76, het besluit was niet met 
gelden te gaan schuiven maar de rente te betalen. Het vermogen van de stichting is per eind 2021 nog goed om twee jaar operationeel te blijven, 
hetgeen het bestuur als gezond acht.

Grondslagen voor de bepaling van het vermogen
Liquide middelen:
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en bestaat uit drie delen: een saldo ten behoeve van het NIDP Community Fund, 
een reservering van een jaar LIFE betalingen voor het NIDP project, en het overige deel 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.
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