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Inleiding
Deze jaarrekening voor het boekjaar 2011 bevat de resultaten rekening en de balans van stichting
No Guts No Glory. Bijgevoegd is ook een toelichting op de baten en lasten van de restultaten
rekening, en een toelichting op de balans. Het boekjaar wordt op 31 december afgesloten.
De jaarrekening van Stichting No Guts No Glory toont een positief financieel resultaat. Alle baten
komen dit jaar uit donaties, de stichting ontplooit zelf geen commerciële activiteiten.
De uitgaven zijn te verdelen naar kosten gerelateerd aan het doel van de stichting en overhead
kosten. De penningmeester probeert erop toe te zien dat de overheadkosten in goede verhoudingen
tot de uitgaven voor het doel en tot de inkomsten blijven.
Op de balans staat hoe het resultaat leidt tot toename van liquide middelen: banksaldo en
spaarrekening. De middelen die volgens begroting niet direct nodig zijn worden af en toe naar een
spaarrekening overgeboekt, en weer teruggeboekt wanneer nodig. Dit jaar zijn er nog geen
rentebaten, want die zijn pas op 1 januari van het volgende jaar bijgeschreven.
De kosten voor het doel betreffen uitgaven en reserveringen voor behandeling van begunstigden. In
dit boekjaar betroffen de uitgaven alleen de behandeling in Keulen van Sander. In de toelichting
wordt een diagram getoond waarin de uitgaven in de tijd worden uitgezet. Het heeft geen zin om
deze tegen een begroting uit te zetten, omdat die begrotingen wekelijks bijgewerkt zijn naarmate er
meer inzicht kwam over het verloop van de behandeling.
Een tweede begunstigde, Lottelies, is dit jaar benaderd en door middel van een intake geaccepteerd
als begunstigde. Er is een reservering gemaakt voor een begroting op basis van informatie uit deze
intake. Lottelies heeft zelf nog geen begroting ingediend voor een behandeling en ook nog geen
behandelkosten ingediend bij de stichting, dus in dit boekjaar zijn er nog geen uitgaven gedaan.
De overheadkosten betreffen bankkosten, promotiekosten (de aanschaf van 20 t-shirts met logo ter
promotie) en reiskosten door de intakecommissie. De t-shirts waren per 31-12 nog niet betaald, dit
is terug te zien als een post voor crediteuren op de balans.
Merk op dat oprichtingskosten gedragen zijn door de inmiddels overleden oprichter, Sander
Gerritsen. Deze kosten zijn al gemaakt in 2010 en zijn nooit in de stichting boeken verwerkt.
Ook kosten voor hosting, drukwerk van flyers, ontwerp van het logo, inrichting van de website en
telefoon- en verzendkosten zijn door vrijwilligers gemaakt en gedragen en zijn dit jaar niet in de
boeken terecht gekomen.
De baten zijn donaties en worden in de toelichting verder gespecificeerd per actie of per
donateurgroep. Deze indeling is naar inschatting van de penningmeester aan de hand van
betaalinformatie.
Sander heeft zijn behandeling niet volledig af kunnen maken. Dit verklaart het grootste deel van het
positieve resultaat: er is met veel inspanning en actiebereidheid vooral in de periode van de
behandeling meer geld binnengehaald dan uitgegeven, omdat dit volgens begroting nodig leek. Na
het overlijden van Sander zijn er ook nog enkele succesvolle acties geweest.
Dit positieve saldo is voor een deel voor behandeling van Lottelies gereserveerd. Het overige deel
zal in het komende jaar vooral aan behandeling van enkele nieuwe begunstigden worden uitgegeven
en gebruikt worden voor overhead kosten.
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Resultatenrekening
BATEN
Ontvangen donaties

€ 39.614,12

TOTAAL BATEN

€ 39.614,12

LASTEN
Medische kosten Sander
Medische kosten Lottelies
Reiskosten
Kosten van de bankrekening
Kosten voor promotie van de stichting

€ 33.691,00
€ 2.000,00
€ 64,87
€ 115,46
€ 200,00

TOTAAL KOSTEN

€ 36.071,33

RESULTAAT
Kosten begunstigden/Totale kosten:
Kosten begunstigden/Totale baten:
Overhead kosten/Totale kosten:
Overhead kosten/Totale baten:
Toewending van het resultaat
0800 Eigen vermogen
0890 Resultaat boekjaar
Controle totaal

(TOTAAL BATEN – TOTAAL KOSTEN)

€ 3.542,79
98,95%
90,10%
1,05%
0,96%

€ 3.542,79
-€ 3.542,79
€ 0,00
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Balans
ACTIVA

Saldo van de spaarrekening
Banksaldo

2011

€ 4.300
€ 1.443

PASSIVA

2011

Eigen vermogen van de stichting
Crediteuren

€ 3.543
€ 200

Gereserveerd voor behandeling van Sander
Gereserveerd voor behandeling van Lottelies

€ 0€ 2.000

€ 5.743

€ 5.743
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Toelichting op de baten
De volgende 3 diagrammen laten de verdeling van de donaties vanuit verschillende acties en
groepen donateurs zien.
Het eerste diagram toont alle acties en groepen:

Alle acties in 2011, totaal:

€ 39.613,84

Rene´s fietsplan
Vegatiopia voor Sander
4 Daagse loop
Alex' Tweets
Ellen´s T-Shirts
Alex en Britta's taartactie
Egbert´s loopacties
UWV actie
Lottelies' familie en vrienden

Erik´s fietsplan
Tante Ans Toi Toi Toi
Hilde's sponsorloop
Sponsorloop Yan's club
Belactie
Bananenman's fietsplan
Spontane donaties
Sander´s vrienden
Sander´s familie en vrienden

Het tweede diagram toont alleen de grootste acties en groepen:
Grote acties, totaal:

€ 36.670,24

Erik´s fietsplan
Tante Ans Toi Toi Toi
Hilde's sponsorloop
Sponsorloop Yan's club
Belactie
Bananenman's fietsplan
Spontane donaties
Sander´s vrienden
Sander´s familie en vrienden
Andere super acties
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Het derde diagram toont de overige acties:
Andere super acties, totaal:

€ 2.943,60

Rene´s fietsplan
Vegatiopia voor Sander
4 Daagse loop
Alex' Tweets
Ellen´s T-Shirts
Alex en Britta's taartactie
Egbert´s loopacties
UWV actie
Lottelies' familie en vrienden

Jaarrekening Stichting No Guts No Glory
7

Toelichting op de lasten
Het volgende diagram toont de cumulatieve uitgaven aan de hand van de bankafschriften in de tijd,
samenmet de inkomsten (bankbijschriften).
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Goedkeuring
De kascommissaris verklaart dat ze de jaarrekening (de resultatenrekening en de balans met de
toelichting) heeft gecontroleerd aan de hand van de boekhouding.
Als bewijs dient een copy van een email dd. 18-2-2012 aan stichtingNGNG@gmail.com waarin dit
verklaard wordt.
"
Erik,
Ik heb alle gegevens gecontroleerd welke betrekking hebben op het boekjaar 2011 van de Stichting NGNG. De
totalen van de grootboekrekeningen welke uiteindelijk op de balans en resultatenrekening staan kloppen exact
met de bedragen welke geboekt zijn in het memoriaal, de bank en de spaarrekening. Tevens sluiten de
bankboekingen aan met de laatste bankafschriften.
Alle bedragen welke zijn geboekt op de kostencodes heb ik nagerekend.
Wel heb ik nog een kleine opmerking. Omdat de bedragen altijd incl. BTW worden geboekt moet er in de
laatste kolommen van bank memo en kas ook staan Debet incl BTW en Credit incl BTW.
Dus wat mij betreft accoord.
Groeten,
Hanneke

"
Kascommissaris Hanneke Landman
Het bestuur verklaart in de volgende vergadering dat het akkoord gaat met de jaarrekening.
Aldus opgemaakt als besluit in de notulen.
Voorzitter Raoul
Secreataris Rene Oude Vrielink
"
Ha Erik,
Ik heb de totalen vergeleken met de gegevens op ww.triodos.nl en ze kloppen. Tevens check gedaan van 'af'
bedragen en die zijn allemaal verantwoord.
Goed en groet,
Rene

"
De penningmeester verklaart dat hij naar eer en geweten de boekhouding heeft bijgehouden en deze
jaarrekening heeft opgesteld.
"
Bij deze, Erik

"
Penningmeester Erik Borgonjen
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