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Balans 

Activa 

Type liquide middelen Omschrijving 31-12-2020 31-12-2019 

Bankrekening ING 1,07 -9,95 
Immaterieel Goodwill 1.773,93 1.609,95 
Totaal activa  1.775,00 1.600,00 
    

 

Passiva 

Vermogen Omschrijving 31-12-2020 31-12-2019 

Reserves Algemeen 0,00 0,00 
Lening Kortlopend 1.775,00 1.550,00 
Totaal passiva  1.775,00 1.550,00 
    

 

 

 

Staat van Baten en Lasten 

Baten 

  Werkelijk 2020 Werkelijk 2019 

Inkomsten uit donaties particulieren  65,00 1.399,65 
Inkomsten uit donaties organisaties  0,00 200,00 
Som van de baten  65,00 1.599,65 
Totaal baten beschikbaar voor doelstelling  65,00 1.599,65 

 

Lasten 

  Werkelijk 2020 Werkelijk 2019 

Besteed aan doelstellingen  0,00 3.938,44 
Wervingskosten  0,00 39,55 
Kosten beheer en administratie  278,98 215,14 
Som van de lasten  278,98 4.193,13 

 

Resultaat 

  Werkelijk 2020 Werkelijk 2019 

Saldo Baten en Lasten  -213,98 -2.593,48 
 

  



 

Algemene toelichting 

Activiteiten 

Deze zijn gericht op ondersteuning aan klokkenluiders door middel van advies, publiciteit of 

materiële zaken (geld of goederen). Vanwege de coronacrisis en de impact hiervan op de vrijwilligers 

van de stichting is het aantal activiteiten in 2020 geminimaliseerd. 

Baten 

De baten in 2020 zijn afkomstig uit donaties. 

Lasten 

De lasten bestonden voornamelijk uit beheer- en administratiekosten (huur postbus). 

 

Algemene grondslagen 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende instellingen 

zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650). In dit boekjaar 

hebben geen aanpassingen plaatsgevonden. 

 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Algemeen 

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 

Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de 

verkrijgingsprijs. 

Liquide middelen 

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije 

beschikking aan de stichting. 

Reserves 

Algemene reserve 

Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de bezittingen en de schulden. Dit 

bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden 

besteed. 

 


