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Stichting Eigen Gezicht 

BESTUURSVERSLAG

Stichting Eigen Gezicht  te Diemen

Datering en ondertekening namens het bestuur:

Plaats: __________________________ Datum: __________________________

____________________________________ ____________________________________

J. Hazelhoff A.E.A.M. Landman

bestuurslid bestuurslid

____________________________________

M.L. Hoffman

bestuurslid

De activiteiten van de stichting zijn gericht op het vergroten van de integratie 

en participatie in de samenleving van mensen met een afwijkend gezicht.  De 

stichting verricht daartoe alle handelingen die daarmee verband houden of daartoe 

bevordelijk kunnen zijn. 

Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden. Geldige 

bestuursbesluiten dienen te worden genomen met algemene stemmen. Het bestuur is 

belast met het besturen van de stichting en het bestuur of twee gezamenlijk 

handelende bestuursleden vertegenwoordigen de stichting in en buiten rechte. Het 

bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot 

verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. Nalatenschappen 

mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. 

De activiteiten in dit jaar zijn een voortvloeisel van een opgesteld werkplan. 

Dit werkplan had als voornaamste doelstelling te komen tot een structuur waarbij 

fondsenwerving voor de stichting op lange termijn kan worden gewaarborgd. Daartoe 

zijn medici, patiëntgroepen en andere fondsen benaderd.

Verder is er een donateurnetwerk opgezet. 

De operationele kosten (apparaatskosten) worden bekostigd uit vaste opbrengsten- 

bronnen en bedragen maximaal twintig procent  van de jaarbaten. Verder worden er 

geen personen in dienst genomen en worden geen beloningen verstrekt aan 

bestuurders en/of vrijwilligers.  Materiële kosten (out-of-pocket-kosten) worden 

wel vergoed, tegen de kostende prijs. 

Het over dit boekjaar behaalde exploitatiesaldo is gemuteerd in de reserves.

Het bestuur verwacht mede door vernieuwing van de website, nieuwe donateurs te 

bereiken en nieuwe activiteiten te ontwikkelen.
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Stichting Eigen Gezicht 

JAARREKENING 2017

Stichting Eigen Gezicht  te Diemen

BALANS per 31 december 2017 Bedragen in €

(voor voorstel resultaatbestemming)

Verw .

ACTIVA

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa -       . -       .

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa -       . -       .

Financiële vaste activa

Langlopende vorderingen -       . -       .

-       -       

VASTE ACTIVA -       -       

Voorraden

Voorraden -       . -       .

Vorderingen

Debiteuren -       . -       .

Diverse vorderingen, overlopende act. 1 -       1       

-       1       

Effecten

Effecten -       . -       .

Liquide middelen

Banktegoeden 2 332     800     

332     800     

VLOTTENDE ACTIVA 332     801     

TOTAAL ACTIVA 332     801     

31 december 2017 31 december 2016
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Stichting Eigen Gezicht  te Diemen

BALANS per 31 december 2017 Bedragen in €

(vervolg)

Verw .

PASSIVA

STICHTINGSVERMOGEN 3

Stichtingskapitaal -       -       

Algemene reserve -273    498     

Bestemmingsreserve -       -       

-273    498     

VOORZIENINGEN

Voorzieningen -       . -       .

-       -       

LANGLOPENDE SCHULDEN

Langlopende schulden -       . -       .

-       -       

KORTLOPENDE SCHULDEN

Belastingen 4 -       -       

Overige schulden en overlopende

    passiva 5 605     303     

605     303     

TOTAAL PASSIVA 332     801     

-         -         

31 december 2017 31 december 2016
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Stichting Eigen Gezicht  te Diemen

Staat van baten en lasten over 2017 Bedragen in €

2017 2016

Verw .

Baten

Ontvangen donaties, verkrijgingen en 

schenkingen 5
400     

.

215     
.

Andere baten -       . -       .

400     215     

Lasten

Kosten fondsenwerving -       . -       .

Apparaatskosten 6 814     976     

Som der kosten 814     976     

Saldo der directe baten en lasten -414    -761    

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten -       1       

Rentelasten en soortgelijke kosten 357     355     

Financieel resultaat 7 -357    -354    

Exploitatiesaldo -771    -1.115  

Voorstel tot bestemming van het exploitatiesaldo

2017 2016

Mutatie in de algemene reserve -771    . -1.115  .

Mutatie in bestemmingsreserve -       . -       .

Totaal bestemming -771    -1.115  
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING

ALGEMENE TOELICHTING

Algemeen

Bestuur

Boekjaar en oprichting

Activiteiten rechtspersoon en inschrijving in registers

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de Boek 2 BW opgenomen 

voorschriften, met gebruikmaking van het begrip "goed koopmansgebruik". 

In de staat van baten en lasten zijn geen begrotingscijfers opgenomen, omdat de 

functie die aan de begroting wordt toegekend het niet zinvol maakt.

Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro’s. 

De activiteiten van de stichting zijn gericht op het vergroten van de integratie 

en participatie in de samenleving van mensen met een afwijkend gezicht. De 

stichting verricht daartoe alle handelingen die daarmee verband houden of daartoe 

bevordelijk kunnen zijn. 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bevorderen 

van psychosociale hulpverlening aan volwassenen en kinderen met een afwijkend 

gezicht, als ook van hun partners en (minderjarige) kinderen. Verder verstrekt 

zij voorlichting en verbetert zij de beeldvorming in de samenleving.

De stichting bevordert tevens de deskundigheid van mensen die beroepshalve 

betrokken zijn bij personen met een afwijkend gezicht, alsmede hun familie en 

laat de stichting (wetenschappelijk) onderzoek verrichten. 

De stichting onderhoudt contacten met organisaties in binnen- en buitenland met 

soortgelijke of verwante activiteiten. De stichting werft financiële middelen en 

wendt deze aan voor de beoogde doelen.

Aan de stichting is als fiscaal nummer (RSIN) door de belastingdienst toegekend: 

815679774 ; de stichting is als algemeen nut beogende instelling (ANBI) opgenomen 

in het ANBI-register onder haar eigen naam, zie 

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ .

Het bestuur van de rechtspersoon wordt gevoerd door minimaal twee gezamenlijk 

bevoegde/ handelende personen voor het aangaan van rechtshandelingen.

De stichting is bij notariële akte opgericht op 17 maart 2006.

Aan de stichting is bij de inschrijving in het stichtingenregister het volgende 

nummer (KvK-nr.) door de Kamer van Koophandel toegekend: 09159142.

De statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 29 januari 2010 bij notaris 

mr. R.A.E. Welling te Wijchen. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Hierna worden de grondslagen voor de balanswaardering weergegeven, ook voor 

balansrubrieken die op nihil of pro memorie (p.m.) zijn gesteld of niet van 

toepassing zijn.
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Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Financiële vaste activa

Deelnemingen 

Beleggingen

Langlopende vorderingen

Voorraden

Fysieke voorraden

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs 

verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde 

afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de 

verkrijgingsprijs.

Het intellectueel eigendom wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of 

vervaardigingskosten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de 

geschatte levensduur rekening houdend met eventuele restwaarde. De geschatte 

levensduur bedraagt vijf jaar.

De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden geactiveerd tegen 

aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten verminderd met afschrijvingen bepaald 

op basis van de geschatte levensduur. Hierbij wordt geen rekening gehouden met 

rente. De geschatte levensduur bedraagt vijf jaar. 

De goodwill wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs; de jaarlijkse afschrijving 

bedraagt éénvijfde van de verkrijgingsprijs.

Waardering van de onder de financiële vaste activa opgenomen vorderingen 

geschiedt tegen nominale waarde, voorzover noodzakelijk onder aftrek van een 

voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de 

vorderingen. Vorderingen met een looptijd van minder dan één jaar worden 

opgenomen onder de vlottende activa.

Deelnemingen waarop invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid 

wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de netto-vermogenswaarde, berekend 

volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening. 

Deelnemingen met een negatieve netto-vermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. 

Wanneer de rechtspersoon geheel of ten dele instaat voor de schulden van de 

betreffende deelneming, wordt een voorziening gevormd, primair ten laste van de 

vorderingen op deze deelneming en voor het overige onder de voorzieningen ter 

grootte van het aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan wel voor 

de verwachte betalingen door de rechtspersoon ten behoeve van deze deelnemingen.

De overige deelnemingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere 

marktwaarde.

 

De beleggingen op lange termijn worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan 

wel lagere opbrengstwaarde (marktwaarde) per balansdatum. 

De voorraden grond- en hulpstoffen alsmede handelsgoederen worden gewaardeerd 

tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde, daar waar nodig onder aftrek 

van een voorziening voor het risico van incourantheid. Halffabrikaten worden 

gewaardeerd tegen de bestede directe kosten dan wel lagere opbrengstwaarde.
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Onderhanden werken/ projecten

Vorderingen, schulden en overlopende activa en passiva

Liquide middelen

Effecten (opgenomen onder vlottende activa)

Voorzieningen

Overige voorzieningen

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

De onder de vlottende activa opgenomen effecten zijn beleggingen op korte termijn 

en worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde per 

balansdatum. Waardering tegen lagere marktwaarde vindt plaats op basis van een 

individuele beoordeling van de effectenportefeuille.

De onderhanden werken/ projecten worden gewaardeerd tegen de direct bestede 

kosten alsmede een opslag voor indirecte kosten en toe te rekenen betaalde rente, 

dan wel lagere opbrengstwaarde. 

De vorderingen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen 

nominale waarde; waardering van vorderingen geschiedt, voor zover noodzakelijk, 

onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een 

individuele beoordeling van de vorderingen.

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking 

van de onderneming. Voor zover luidend in vreemde valuta worden de bedragen 

omgerekend tegen de koers per balansdatum.

Vooruitbetalingen door opdrachtgevers worden in mindering gebracht op de waarde 

van de onderhanden werken voor zover deze de investeringen in de betreffende 

werken niet overschrijden. De eventuele overschrijdingen worden onder de 

kortlopende schulden opgenomen. 

Indien verliezen voorzienbaar zijn, met inbegrip van die op afgesloten orders 

waarvan de productie nog niet is begonnen, wordt een voorziening in mindering 

gebracht.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle 

hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De 

kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde 

waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen 

zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht (bij onderhanden werken: op het 

moment dat het werk gereed is). Verliezen welke hun oorsprong vinden in het 

boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Overige voorzieningen worden, voor zover niet anders is vermeld, gewaardeerd 

tegen nominale waarde.

Hierna worden de grondslagen voor resultaatbepaling weergegeven, ook voor posten 

die op nihil of pro memorie (p.m.) zijn gesteld of niet van toepassing zijn.
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Stichting Eigen Gezicht 

Netto-omzet

Belastingen

Bijzondere baten en lasten

Toelichting op posten van de balans
Bedragen in €

1 Diverse vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa 1a -       1       

Balanswaarde -       1       

1a Overlopende activa

Nog te vorderen rente -       . 1       .

Overige overlopende activa -       . -       .

-       1       

2 Banktegoeden

ING Bank, spaarrekening 1       . -       .

ING Bank, rekening courant 331     . 800     .

Balanswaarde 332     800     

Er is geen kredietfaciliteit aanwezig.

31 december 2016

31 december 2016

Als bijzondere baten en lasten worden aangemerkt de baten en lasten die niet uit 

de gewone uitoefening van het bedrijf van de rechtspersoon voortvloeien. Zij 

kenmerken zich door hun incidentele karakter.

Onder de netto-omzet wordt verstaan de opbrengst uit levering van goederen en 

diensten uit het bedrijf van de rechtspersoon, onder aftrek van kortingen en 

dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

De winstbelasting wordt gebaseerd op het resultaat in de jaarrekening met 

inachtneming van de verschillen in grondslagen welke worden gehanteerd bij de 

winstberekening volgens de jaarrekening enerzijds en de fiscale winstberekening 

anderzijds. De berekening vindt plaats tegen het actuele belastingtarief. 

Het verschil met de op basis van de fiscale winstberekening verschuldigde 

belasting kan tot uitdrukking komen in de voorziening voor latente 

belastingverplichtingen. 

31 december 2017

31 december 2017
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3 Stichtingsvermogen

Stichtingskapitaal 3a -       -       

Reserves

Algemene reserve 3b -273    498     

Bestemmingsreserve 3c -       -       

Balanswaarde -273    498     

3a Stichtingskapitaal

Stichtingkapitaal "Eigen gezicht" -       . -       .

Bij oprichting is geen stichtingskapitaal ingebracht.

Bestemmingsreserve

Het verloop in het verslagjaar is als volgt:

3b Algemene reserve 2017 2016

Beginbalans 498     . 1.613   .

Uit resultaatbestemming boekjaar -771    -1.115  

Eindbalans -273    498     

3c Bestemmingsreserve 2017 2016

Beginbalans -       . -       .

Uit resultaatbestemming boekjaar -       -       

Eindbalans -       -       

4 Belastingen

Loonbelasting -       -       

Omzetbelasting -       -       

Vennootschapsbelasting -       -       

Balanswaarde -       -       

De stichting is niet belastingplichtig voor loon-, omzet- of vennootschapsbelasting.

5 Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen

- Accountants- en administratiekosten 605     . 303     .

Balanswaarde 605     303     

31 december 2017 31 december 2016

31 december 2017 31 december 2016

31 december 2017 31 december 2016

31 december 2017 31 december 2016
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Overige toelichtingen op de balans

-

-

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Toelichting op posten van de 

staat van baten en lasten Bedragen in €

2017 2016

5 Ontvangen donaties, verkrijgingen en schenkingen

Ontvangen donaties 400     . 215     .

400     215     

6 Apparaatskosten

Verzekeringen 79      . 381     .

Accountants- en administratiekosten 302     . 303     .

Reis- en onkostenvergoedingen 178     . 292     .

Andere kosten 255     . -       .

814     976     

Voor dienstreizen is het maximaal te vergoeden bedrag 19 eurocent per 

verreden autokilometer dan wel 2e klas OV-reis.

7 Financieel resultaat

Rentebaten en soortgelijke baten 7a -       1       

Rentelasten en soortgelijke lasten 7b 357     355     

-357    -354    

7a Rentebaten en soortgelijke baten

Rentebaten uitstaande banksaldi -       . 1       .

Overige rentebaten -       . -       .

-       1       

 

Voor het overige is er geen sprake van niet uit de balans blijkende rechten of 

verplichtingen. Althans zijn zij niet bekend bij het stichtingsbestuur.

De coördinator is o.m. gerechtigd secretariële ondersteuningstaken te verrichten 

en de stichting te vertegenwoordigen en te binden voor iedere (samenstel van) 

rechtshandeling(en) die het bedrag van vijftienhonderd euro niet te boven gaat.

Er zijn geen leningen, borgstellingen of andere garantiestellingen verstrekt aan 

enig bestuurder van de stichting of aan derden.

De rechtspersoon bezit geen belangen in andere rechtspersoonpen;

de rechtspersoon maakt geen deel uit van enige fiscale eenheid.
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Stichting Eigen Gezicht 

2017 2016

7b Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelasten en kosten betalingsverkeer 357     . 355     .

Overige rentelasten -       . -       .

357     355     

ONDERTEKENING JAARREKENING

Plaats: __________________________ Datum: __________________________

____________________________________ ____________________________________

J. Hazelhoff A.E.A.M. Landman

bestuurslid bestuurslid

____________________________________

M.L. Hoffman

bestuurslid

Bij ontbreken handtekening van een bestuurder: reden aangeven.
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OVERIGE GEGEVENS

Deskundigenonderzoek

Bestemming van het resultaat vorig boekjaar

Voorstel tot bestemming van het resultaat dit boekjaar

Het bestuur stelt voor om het resultaat als volgt te bestemmen:

2017

Mutatie in de algemene reserve -771    . (onttrekking)

Mutatie in bestemmingsreserve -       .

Totaal bestemming -771    (onttrekking)

-         

Bijzondere statutaire rechten

Gebeurtenissen na balansdatum 

De bestuursvergadering heeft, conform het voorstel daartoe, het resultaat 2016 

gemuteerd in de algemene reserve.

Er hebben zich na balansdatum geen gebeurtenissen met belangrijke financiële 

gevolgen voorgedaan.

Er zijn geen bijzondere statutaire rechten toegekend aan enige persoon of 

instelling.

Dit voorstel is al in de balans per einde van het boekjaar verwerkt.

Conform de statuten is het stichtingsbestuur verplicht binnen zes maanden na 

afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten op te maken, op 

papier te stellen en vast te stellen.

De stichting is niet verplicht tot het verlenen van opdracht tot onderzoek van de 

jaarrekening aan een daartoe bevoegde deskundige. Derhalve ontbreekt een 

verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
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