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Inleiding

Deze jaarrekening voor het boekjaar 2012 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. Afgesloten wordt met een financïele vooruitblik op 2013.
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Toelichting op de cijfers van 2012

Het boekjaar wordt op 31 december afgesloten. 

De jaarrekening van Stichting No Guts No Glory toont een klein negatief financieel resultaat. Alle 

baten komen dit jaar uit donaties, maar de stichting ontplooit zelf nu ook wat commerciële 

activiteiten: de promotiecommissarie verkoopt t-shirts. Deze blijven echter vooralsnog op een te 

kleine schaal om voor omzet en btw heffing in aanmerking te komen, in 2013 wordt hier 

verandering in verwacht.

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. De rentebaten uit 2011 zijn op 1 

januari bijgeschreven en worden in boekjaar 2012 meegenomen.

De kosten voor het doel betreffen uitgaven en reserveringen voor behandeling van begunstigden. In 

dit boekjaar betroffen de uitgaven de behandeling van Henny, Janna en Judith, alledrie in Duitsland. 

In de toelichting wordt een diagram getoond waarin de totale uitgaven in de tijd worden uitgezet. 

Uit ervaring is gebleken dat een snelle start met een nieuwe begunstigde alleen mogelijk is indien er 

al een bedrag beschikbaar is om direct de eerste behandelingen te kunnen betalen. Daarom is eind 

2012 een reservering gemaakt voor een volgende begunstigde. De bedoeling is dat deze in 2013, 

afhankelijk van beschikbare middelen, groeit tot een niveau waarmee we direct een begunstigde met 

een deel van een behandeling op weg kunnen helpen. 

Voor begunstigde Lottelies zijn geen uitgaven gedaan. De in 2011 gemaakte reservering is daarom 

teruggeboekt.

De overheadkosten betreffen bankkosten, promotiekosten en reiskosten door de intakecommissie. 

De promotiekosten betreffen onkosten gemaakt voor enkele vrijwilligers op festivals en het 

toekennen van een onkostenvergoeding op basis van een dit jaar geintroduceerde 

onkostenvergoedingsregeling voor commissieleden. 

Er is slechts heel beperkt gebruik gemaakt van deze regeling. Kosten voor hosting, drukwerk van 

flyers en banners, inrichting van de website en telefoon- en verzendkosten zijn door vrijwilligers 

gemaakt en gedragen en zijn ook 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.

Judith heeft haar behandeling niet volledig af kunnen maken. De contactpersonen hebben geld op 

een aparte rekening ingezameld en hadden dit per eind 2012 nog niet aan stichting overgemaakt. 

Deze bedragen zijn daarom ook niet in de boeken opgenomen. Inmiddels is het naar zeggen grootste 

deel overgemaakt, het overige deel zal helaas naar onze verwachting niet meer gedoneerd worden. 

We doen nog een poging om in ieder geval opheldering te krijgen over de hoogte en het doel van 

deze ingezamelde gelden, maar tot op heden hebben we daarbij geen succes. Deze onverwachte 

situatie verklaart het (heel beperkte) negatieve resultaat en tevens het wat later verschijnen van dit 

jaarverslag.

Het negatieve resultaat is ten laste van het eigen vermogen gekomen.
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Resultatenrekening

Het volgende overzicht geeft alle baten en lasten weer over het jaar 2012, met daaronder enkele 

verhoudingen die weergeven hoe de uitgaven zich tot het doel van de stichting verhouden, en de 

verandering van het eigen vermogen. De stichting is ook dit jaar binnen het door de belastingdienst 

gestelde criterium voor een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) gebleven, wat inhoud dat 

meer dan 90% van de totale baten aan het doel besteed moet worden, of omgekeerd, dat de 

overhead kosten niet meer dan 10% mogen bedragen van de baten.
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RESULTATENREKENING 2012

BATEN

Ontvangen donaties € 11.331

Incidentele baten € 2.000

Ontvangen rente op spaarrekening € 55

TOTAAL BATEN € 13.386

LASTEN

Medische kosten Lottelies € 0

Medische kosten Henny € 5.365

Medische kosten Janna € 1.372

Medische kosten Judith € 4.449

Medische kosten volgende begunstigde € 2.000

Totaal kosten begunstigden: € 13.186

Reiskosten € 93

Kosten van de bankrekening € 120

Kosten van lidmaatschap KvK € 24

Kosten voor promotiecommissie van de stichting € 201

Afrondingscorrectie € 0

Totale overhead kosten: € 439

TOTAAL KOSTEN € 13.624

Resultaat van afgelopen boekjaar (TOTAAL BATEN – TOTAAL KOSTEN) -€ 238

Kosten begunstigden/Totale kosten: 96,78%

Kosten begunstigden/Totale baten: 98,50%

Overhead kosten/Totale kosten: 3,22%

Overhead kosten/Totale baten: 3,28%

Toewending van het resultaat:

Eigen vermogen van de stichting voor toewending resultaat: € 3.543

Eigen vermogen van de stichting na toewending resultaat: € 3.304



Balans

De balans ziet er per 31-12-2012 als volgt uit:
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ACTIVA 2012 PASSIVA 2012

Saldo van de spaarrekening € 3.355 Eigen vermogen van de stichting € 3.304

Banksaldo € 1.949 Crediteuren € 0

Gereserveerd voor behandeling van Lottelies € 0

Gereserveerd voor behandeling van Henny € 0

Gereserveerd voor behandeling van Janna € 0

Gereserveerd voor behandeling van Judith € 0

€ 2.000

€ 5.304 € 5.304

Gereserveerd voor behandeling van volgende 

begunstigde



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:

Het tweede diagram zoomt in op de grootste acties en groepen:
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Het derde diagram toont de overige acties:
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Toelichting op de lasten

Het volgende diagram toont de cumulatieve uitgaven aan de hand van de bankafschriften in de tijd, 

samenmet de inkomsten (bankbijschriften).

Te zien is dat de inkomsten (geel) aardig in lijn blijven met de uitgaven (rood), maar er soms op 

achterblijven. Dankzij het positieve resultaat van het voorgaande jaar is dat in 2012 geen probleem 

gebleken en hebben we alle rekeningen op tijd kunnen voldoen. 
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Vooruitblik op 2013

In 2013 zijn er enkele grote benefiet evenementen georganiseerd, waar niet direct lasten tegenover 

staan. Dit zal de financiele positie van de stichting verstevigen en een basis bieden om meerdere 

nieuwe begunstigden gelijktijdig te ondersteunen. 

De reserving voor nieuwe begunstigden zal uitgebouwd worden zodat direct financiele hulp 

geboden kan worden voor een start van een behandeling, om zo snel mogelijk financïele zorgen 

weg te nemen bij begunstigden.

In 2012 is gebleken dat het soms veel tijd en aandacht vergt om toegezegde en in naam van de 

stichting ingezamelde bedragen ook te innen en dat dit soms zelfs niet lukt. Dit dwingt helaas tot 

scherpere regels en financïele afspraken over inzamelingsacties, en tot meer financïele reserve.

Aan de hand van vooropgestelde begrotingen worden voortaan grote acties gevolgd totdat alle 

verwachte gelden geïnt of opgehelderd zijn.

Er wordt een blauwdruk met speciale afspraken voor samenwerking opgesteld voor als er al een 

organisatie actief is voor een begunstigde, hetgeen vaak het geval is.

De stichting is van plan haar commerciële activiteiten uit te breiden en te professionaliseren. Zo zal 

merchandise verkocht worden via een webshop. Dit vergt uitbreiding van de administratie.

Ook wordt gekeken naar sponsoring en samenwerking met bedrijven, waar tot nog toe vooral op 

donateurs, vrijwilligers en activisten gebouwd werd. De samenwerking zal goede financïele 

afspraken vergen.

Er zal in samenspraak met alle commissieleden een begroting worden opgesteld zodat de 

verschillende commissies meer financïele ruimte krijgen voor hun activiteiten en onkosten, zonder 

dat dit tot te hoge uitgaven zal leiden, in het bijzonder het al eerder genoemde ANBI criterium moet 

daarbij in het oog gehouden worden. 
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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. 3-4-2013 aan stichtingNGNG@gmail.com waarin dit 

verklaard wordt.

"

Erik,

 
Ik heb alle gegevens gecontroleerd welke betrekking hebben op het boekjaar 2012 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. De eindbalans 2011 sluit aan met de beginbalans 
2012. Tevens sluiten de bankboekingen aan met de saldo´s van de bankafschriften per 31-12-2012.
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.

 
Groeten,

Hanneke

 

Dus wat mij betreft accoord.

"

Kascommissaris Hanneke Landman

Het bestuur verklaart in de volgende vergadering dat het akkoord gaat met de jaarrekening, 

aangepast op de opmerking vanuit de kascommissie.

Aldus opgemaakt als besluit in de notulen.

Voorzitter Ellen Gerritsen:

"

"

Secreataris Rene Oude Vrielink:

"

"

"Als penningmeester verklaar ik dat ik naar eer en geweten de boekhouding heb bijgehouden en 

deze jaarrekening heb opgesteld. De opmerking van de kascommissie en het bestuur zijn zo goed 

mogelijk verwerkt in de uiteindelijke versie die zo snel mogelijk na dit moment op onze website 

gepubliceerd zal worden. Groeten, Erik"

Penningmeester Erik Borgonjen

Jaarrekening Stichting No Guts No Glory 

11

mailto:stichtingNGNG@gmail.com

