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Balans per 31 december 2020

(na voorstel resultaatbestemming)
31 december 2020 31 december 2019

€ € 
Activa

Materiële vaste activa 1.815                       

Vlottende activa

Vorderingen
Debiteuren 2.661                       975                             
Overige vorderingen -                              

Liquide middelen 51.131                     37.133                       

Totaal activa 55.607                     38.108                       

31 december 2020 31 december 2019
€ € 

Passiva

Eigen vermogen 55.607                     26.892                       

Kortlopende schulden
Crediteuren -                            5.381                         
Overige kortlopende schulden -                            5.835                         

Totaal passiva 55.607                     38.108                       
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Staat van baten en lasten over 2020

2020 2019
€ € 

Baten
Contributies 50.958                     27.660                       
Opbrengsten congres -                            18.593                       
Overige opbrengsten 690                           

Lasten
Kosten congres -                            22.984                       
Overige bedrijfskosten 22.179                     34.668                       

Exploitatieresultaat 29.469                     -11.399                      

Resultaatbestemming
Algemene reserve 29.469                     -11.399                      
Correctie vorig boekjaar -754                         -                              

28.715                     -11.399                      
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

1. Algemene toelichting

1.1 Activiteiten

1.2 Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

De vereniging is feitelijk gevestigd in Oosterhout, heeft Geldermalsen als statutaire
vestigingsplaats en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 55773540.

1.3 Verbonden partijen

1.4 Schattingen

De activiteiten van de Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland, opgericht op 
29 juni 2012, statutair gevestigd te Geldermalsen (“de Vereniging”) bestaan voornamelijk 
uit het ondersteunen van (aangesloten) organisaties die kinderboerderijen exploiteren, 
om deze optimaal te kunnen laten functioneren in hun maatschappelijke context. 
Kinderboerderijen zijn daarbij alle organisaties die vanuit hun doelstelling zich richten op 
het bevorderen van contact tussen het brede publiek en (landbouw-) huisdieren. Met 
ingang van 1 januari 2019 is de Vereniging aangemerkt als een zogenaamde algemeen 
nut beogende instelling (ANBI) ingevolge artikel 5b van de Algemene Wet inzake 
Rijksbelastingen (AWR). De Vereniging is niet belastingplichtig voor de omzetbelasting 
alsmede de vennootschapsbelasting.

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende 
zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden 
uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen 
worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire bestuursleden en nauwe 
verwanten zijn verbonden partijen. Van betekenis zijnde transacties met verbonden 
partijen worden toegelicht voor zover die niet onder normale marktvoorwaarden zijn 
aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere 
informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen 
toepassen, is het nodig dat het bestuur van de Vereniging zich over verschillende zaken 
een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor 
de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 
2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en 
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting 
op de betreffende jaarrekeningposten.
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2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva

2.1 Algemeen

2.2 Vergelijking met voorgaand jaar

2.3 Vorderingen

2.4 Liquide middelen

2.5 Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde 
kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder 
aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 
“Kleine Organisaties zonder winststreven” (RJk C1), die is uitgegeven door de Raad voor 
de Jaarverslaggeving. 

Activa en passiva (met uitzondering van het kapitaal) worden in het algemeen 
gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien 
geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de 
verkrijgingsprijs. In de balans en staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. 
Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd 
gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de 
tegenprestatie en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, 
gewoonlijk gelijk aan de nominale waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden 
in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden. Rekening-courantschulden bij 
banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende 
schulden (indien van toepassing). Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de 
nominale waarde.
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3 Grondslagen voor bepalen van het resultaat

3.1 Algemeen

3.2 Baten

Onder de baten worden verstaan de jaarlijkse bijdragen van de leden van de Vereniging,
rente en overige baten

3.3 Lasten

De lasten worden bepaald op historische basis en toegekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben

4 Debiteuren

2020 2019
€ € 

Nog te ontvangen bijdragen 2020, 2019 8.020                       19.110                              
Voorziening voor mogelijke oninbaarheid 5.359                       -18.135                             

2.661                       975

5 Liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

6 Eigen vermogen 2020
€ 

1 januari 26.892                              
Uit resultaatbestemming 29.469                              
Correctie voorgaand boekjaar -754                                  
31 december 55.607                              

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het jaar. De 
opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; 
verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.
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7 Voorstel resultaatbestemming

Het bestuur van de vereniging stelt voor het resultaat over het jaar 2020 volledig toe te 
voegen aan de algemene reserve.

8 Overige bedrijfskosten 2020 2019

€ € 

Kosten advies en ondersteuning 11.314                     15.299                              
Ledenvergaderingen en bijeenkomsten 666                           6.568                                
Vormgeving, logo en website 4.720                       5.914                                
Reis- en verblijfskosten 55                             4.005                                
Administratiekosten -                            776                                    
Notariskosten -                            108                                    
Kantoorkosten 723                           53                                      
Bestuurskosten 1.606                       609                                    
Verzekeringen 368                           366                                    
Contributies en abonnementen 595                           631                                    
Kwaliteitsbewijs 1.725                       
Overige kosten 407                           339                                    

22.179                     34.668                              
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