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Balans per 31 december 2016 

Activa 
 

2016   2015 

Liquide middelen  €22.753,67  
 

 €56.469,97  

Spaarrekening  €474,29  
 

 €410,69  

     

     

Totaal Activa  €23.227,96     €56.880,66  

     

     

Passiva 
 

2016   2015 

Algemene reserve  €56.880,66  
 

 €25.746,36  

Resultaat 
 

 €33.652,70- 
 

 €31.134,30  

Waarvan reservering   €0    
 

 €0    

     

Totaal Passiva  €23.227,96     €56.880,66  



          

	  

Resultatenrekening per 31 december 2015  

Baten	  

  
                    2016 

Donaties 
  

 
 €79.604,13  

Ontvangen rente 
  

 €63,60  

    

  

Totale	  Baten	  	    €79.667,73  

    Medische	  Lasten	  

  
Lout Koolen 

  

 €33.461,69  

Jet Putter 
  

 €1.253,51  

Sabine Wortelboer 
  

 €49.754,34  

 
Totale medische kosten  

 

 
 €84.469,54  

    Overige	  Lasten	  

  
Reis en verzendkosten 

  
 €1.260,91  

Kosten Qantani 
 

 €156,65  

Kosten Triodos 
 

 €232,34  

Kosten inkoop merchandise 
 

  
€2.028,39  

Overige kosten 
  

 
 €25.172,60  

 
Totale overige lasten 

 
 €28.850,89  

    

  
Totale lasten  €113.320,43  

    
Resultaat 

  
 €33.652,70- 



 

 

       

	  

Toelichting	  op	  de	  cijfers	  van	  2016 

Het	  boekjaar	  wordt	  op	  31	  december	  2016	  afgesloten	  waarbij	  de	  jaarrekening	  van	  Stichting	  
No	  Guts	  No	  Glory	  een	  positief	  kassasaldo	  toont	  van	  €	  22.753,67.	  Deze	  zal	  volledig	  worden	  
toegevoegd	  aan	  de	  reserves	  van	  de	  stichting	  en	  dienen	  voor	  de	  betalingen	  van	  medische	  
behandelingen	  	  bij	  begunstigden	  die	  niet	  worden	  vergoed	  door	  zorgverzekeraars	  in	  het	  jaar	  
2017.	  	  	  

Het	  resultaat	  van	  de	  stichting	  over	  2016	  is	  negatief	  met	  €	  33.652,70.	  De	  stichting	  kende	  dit	  
jaar	  hogere	  kosten	  voor	  medische	  behandelingen	  van	  de	  begunstigden	  ten	  opzichte	  van	  de	  
inkomsten	  van	  donaties.	  Omdat	  de	  stichting	  nog	  altijd	  een	  positief	  kassaldo	  kende	  is	  het	  in	  
staat	  geweest	  om	  deze	  behandelingen	  van	  de	  begunstigden	  te	  blijven	  vergoeden.	  	  

Alle	  baten	  van	  2016	  komen	  uit	  donaties	  van	  derden.	  Dit	  kunnen	  zowel	  bekenden	  (familie,	  
kennissen,	  vrienden)	  van	  de	  begunstigden	  zijn,	  als	  onbekende	  donateurs	  en	  of	  bedrijven	  die	  
zich	  betrokken	  voelen	  bij	  de	  doelstellingen	  van	  de	  stichting.	  De	  kosten	  voor	  verzendingen	  
worden	  vergoed	  door	  donateurs,	  dit	  bedrag	  zit	  opgenomen	  in	  de	  donaties	  omdat	  deze	  
gelijktijdig	  worden	  overgemaakt.	  

Alle	  uitgaven	  zijn	  in	  het	  geheel	  te	  relateren	  aan	  het	  doel	  van	  de	  stichting.	  De	  kosten	  bestaan	  
uit	  de	  betalingen	  van	  medische	  kosten	  die	  gemaakt	  zijn	  in	  het	  binnen-‐	  en	  buitenland,	  inkoop	  
van	  merchandise	  en	  daarnaast	  nog	  een	  aantal	  overheadkosten	  (maximaal	  10%	  van	  de	  totale	  
uitgaven).	  De	  stichting	  mag	  daarom	  stellen	  dat	  zij	  aan	  alle	  ANBI-‐voorwaarden	  voldoet.	   

	  


