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Jaarrekening 
 

Balans per 31 december 2019 

(na voorstel resultaatbestemming) 
  31 december 2019 31 december 2018 
    

 Ref. € € € € 
Activa      
      
Vlottende activa      
      
Vorderingen      
Debiteuren 4 975  0  
Overige vorderingen 5 0  1.814  
      
   975  1.814 
      
Liquide middelen 6  37.133  40.781 
      

   38.108  42.595 
      

      
  31 december 2019 31 december 2018 
    

Passiva Ref. € € € € 
      
Eigen vermogen 7  26.892  38.291 
      
Kortlopende schulden      
Crediteuren  5.381  2.038  
Overige kortlopende schulden 9 5.835  2.266  
      
   11.216  4.304 
      

   38.108  42.595 
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Staat van baten en lasten over 2019 

  2019 2018 
  

  

 Ref. € € € € 
      
Baten      
Contributies 10 27.660  38.183  
Opbrengsten congres 11 18.593  0  
Ontvangen rente  0  13  
  

 

 

 

 

   46.253  38.196 
Lasten      
Kosten congres 10 22.984  0  
Overige bedrijfskosten 12 34.668  33.620  
 

 

 

 

 

 

   57.652  33.620 
   

 

 

 

Exploitatieresultaat   -11.399  4.576 
  

 

 

 

 

      
Resultaatbestemming      
Algemene reserve   -11.399  4.576 
   

 

 

 

   -11.399  4.576 
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 

1 Algemene toelichting 

1.1 Activiteiten 

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.  

1.2 Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister 

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

1.3 Verbonden partijen 

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.  

1.4 Schattingen 

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 

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. 

2.2 Vergelijking met voorgaand jaar 

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

2.3 Vorderingen 

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. 

2.4 Liquide middelen 

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. 
 

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. 
 
 

3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

3.1 Algemeen 

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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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 toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben.  
 
 

4 Debiteuren  

 2019 2018 
   

 € € 
   
Nog te ontvangen bijdragen 2019 respectievelijk 2018 19.110 8.775 
Voorziening voor mogelijke oninbaarheid -18.135 -8.775 
   

 975 0 
   

 
Het bedrag ad € 975 is in 2020 ontvangen.   
 
 

5 Overige vorderingen  

De overige vorderingen per 31 december 2018 betreffen vooruitbetaalde kosten voor het jaar 2019. 
Betrof een aanbetaling op een evenement in najaar 2019.  
 
 

6 Liquide middelen 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking. 
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7 Eigen vermogen 

  2019 
 

  

  € 
   
1 januari   38.291 
Uit resultaatbestemming  -11.399 
 

  

31 december   26.892 
 

  

8 Voorstel resultaatbestemming 

Het bestuur van de Vereniging stelt voor het resultaat over het jaar 2019 ad. € 11.399 negatief als 
volgt te verdelen: 
  

 € 
  
Ten laste te brengen van de algemene reserve (“eigen vermogen”) -11.399 
  

 
Met dit voorstel is in de jaarrekening reeds rekening gehouden.  

9 Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden hebben alle een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële 
waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter 
ervan. 
 
 2019 2018 
   

 € € 
   
Vooruitontvangen bijdragen (Gemeente Den Haag) 600 1.500 
Terug te storten contributies (dubbele betaling) 4.680 195 
Nog te betalen accountantskosten 530 530 
Nog te betalen reiskosten  25 41 
   

 5.835 2.266 
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10 Contributies  

 2019 2018 
   

 € € 
   
Totaal contributies en bijdragen  45.795 46.958 
Af: correctie voor mogelijk oninbare contributies  -18.135 -8.775 
   

 27.660 38.183 
   

 
 

11 Opbrengsten en kosten congres 

 2019 2018 
   

 € € 
   
Opbrengsten EFCF congres  18.593 0 
Kosten congres 22.984 0 
   

Bijdrage vereniging aan Congres  4.391 0 
   

 
 

12 Overige bedrijfskosten 

 2019 2018 
   

 € € 
   
Kosten advies en ondersteuning  15.299 20.781 
Ledenvergaderingen en (regionale) bijeenkomsten 6.568 5.927 
Vormgeving, logo, website 5.914 0 
Reis- en verblijfkosten 4.005 2.149 
Administratiekosten 776 1.256 
Notariskosten 108 0 
Kantoorkosten 53 437 
Bestuurskosten 609 1.208 
Verzekeringen 366 365 
Contributies  631 1.188 
Overige 339 309 
   

 34.668 33.620 
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Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland 

 
Toelichting op jaarcijfers 2019 
 
Exploitatie 2019 
De Vereniging heeft over 2019 een verlies gerealiseerd van EUR 11.399 (2018: positief resultaat: 
EUR 4.576). Hierdoor bedraagt het vermogen per 31 december 2019: EUR 26.892. Dit vermogen 
is volledig in cash beschikbaar per 31 december 2019.   
 
De exploitatie 2019 kent een aantal specifieke posten: 
  2019 
 

  

  € 
   
Afboeking “nog niet ontvangen bijdragen 2019”  18.135 
Bijdrage Vereniging aan EFCF congres  4.391 
Kosten website, logo e.d.  5.914 
 

  

  28.440 
 

  

 
De niet ontvangen bijdragen over 2019 bedragen circa 40% van de totale opbrengst die ontvangen 
zou kunnen worden. Ter vergelijking, in 2018 bedroeg dit bedrag EUR 8.775 (19% van de totale 
opbrengst die ontvangen zou kunnen worden).  
Indien het bestuur alsnog moeite doet om een deel van deze niet geinde bedragen te ontvangen 
zal dat resulteren in een extra bate in het boekjaar 2020. Voorzichtigheidshalve is door de 
penningmeester besloten om dit bedrag volledig te voorzien in de cijfers 2019.   
 
Balans per 31 december 2019 
De balans per 31 december 2019 is niet complex. Naast liquide middelen en kapitaal is sprake van 
de volgende balansposten: 
 
• Debiteuren: Contributies 2019 welke in 2020 worden ontvangen.  
• Crediteuren: Diverse nog te betalen rekeningen en onkostendeclaraties. 
• Overige kortlopende schulden: Betreft met name terug te betalen dubbele betalingen 

contributies van leden en met name diverse nog te betalen kosten.  
 
Advieskosten 
 2019 2018 
   

 € € 
   
Advocaatkosten 610 3.896 
Ondersteuning door Inger van der Laan 14.084 16.225 
Brodgar Technology 605 0 
Arbodienst (risico-inventarisatie) 0 660 
   

 15.299 20.781 
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Toelichting op de overige bedrijfskosten 
 
 2019 2018 
   

 € € 
   
Kosten advies en ondersteuning  15.299 20.781 
Ledenvergaderingen en regiobijeenkomsten  6.568 5.927 
Vormgeving, logo, website 5.914 0 
Reis- en verblijfkosten 4.005 2.149 
Administratiekosten 776 1.256 
Notariskosten 108 0 
Kantoorkosten 53 437 
Bestuurskosten 609 1.208 
Verzekeringen 366 365 
Contributies  631 1.188 
Overige 339 309 
   

 34.668 33.620 
   

Kosten zijn inclusief omzetbelasting aangezien de Vereniging geen ondernemer is voor de 
omzetbelasting.  
 
Ledenvergaderingen en regiobijeenkomsten 
In 2019 heeft in april de algemene ledenvergadering plaatsgevonden en op 21 november een 
bijeenkomst bij Avonturenboerderij Molenwaard. Daarnaast ook regionale bijeenkomsten. 
 
Administratiekosten 
2019: Kosten ondersteuning 2019.  
2018: Kosten 2018 en 2017. 
 
Kantoorkosten 
Kantoorkosten betreffen vooral kosten kantoorbenodigdheden e.d.  
 
Bestuurskosten 
Bestuurskosten zijn grotendeels kosten m.b.t. vergaderingen op locatie. 
 
Reis- en verblijfkosten 
Declaratie kilometers tegen EUR 0,19 maar ook declaratie van de kosten voor openbaar vervoer. 
Het bedrag: EUR 4.005 voor reis- en verblijfkosten is hoger ten opzichte van het jaar 2018. Dit 
heeft met de werkgroep leden te maken. De diverse werkgroepen: 

- Onderzoek/kwaliteit 
- Communicatie 
- Kennisdeling 
- Dierenaangelegenheden 
- Europese zaken 

Hierdoor zijn er in 2019 meer reis- en verblijfkosten gedeclareerd.  
 
Verzekeringen 
Betreft de bestuurders aansprakelijkheidsverzekering. Verzekerd bedrag: EUR 250.000.  
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Contributies 
2019: 
• Lidmaatschap Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (EUR 252) 
• Antagonist: IT gerelateerde abonnementen, domeinnaam/website 
• Davilex ledenadministratie 
 
2018: 
• Lidmaatschap European Federation of City Farms (EUR 500 + deelname conferentie EUR 

150) 
• Lidmaatschap Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (EUR 246) 
• Antagonist: IT gerelateerde abonnementen, domeinnaam/website 
 
Overige opmerkingen 
• De jaarrekening 2019 sluit volledig aan op de financiële administratie. 
• Het saldo liquide middelen volgens de jaarrekening sluit volledig aan op de opgave van de 

Rabobank per 31 december 2019.  
• Alle geboekte kosten zijn onderbouwd met kostenfacturen, declaraties of andere documenten.  
 
 
 
Geldermalsen, 30 oktober 2020 
Het bestuur, 
 
 
 
 
C.Y. Raaijmakers-Burggraaf, voorzitter   C.A. Reijnhout, secretaris 
 
 
 
 
A. S. Krishnasing, penningmeester   I. Pelgrim, bestuurslid    
 
 
 
 
T.T. Visser, bestuurslid  
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