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Stichting De emigratie generatie 

Balans per 31 december 2019
bedragen in €

Toelichting 31-dec-19

Activa (Bezittingen) A

Liquide Middelen

Triodos Bank 13.456

13.456

Vorderingen

Te ontvangen subsidies en giften 10.668

Debiteuren 10

10.678

Totaal Activa 24.134

Passiva (Schulden) B

Kortlopende schulden

Vooruitontvangen subsidies 5.000
5.000

Crediteuren 19.134

19.134

Totaal Passiva 24.134

Staat van baten en lasten (opbrengsten en kosten) over 2019

Toelichting Realisatie Begroting

2019 2019

Opbrengsten
Opbrengsten C 40.938 40.000

Kosten 

Projecten

De emigratie generatie D 39.938 40.000

Op bezoek bij de opa’s en oma’s E 1.000 0

Totaal kosten 40.938 40.000

Resultaat boekjaar 0 0
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Toelichting op de balans per 31 december 2019

Toelichting

Activa (Bezittingen) A 31-dec-19

Liquide Middelen

Triodos Bank 13.456

13.456

Nog te ontvangen subsidies/donaties

Fonds Sluijterman van Loo 6.667

Maagdenhuis 3.333

Oranje Fonds 668

10.668

Debiteuren 10

10

Totaal 

24.134

Passiva (Schulden) 

Toelichting 31-dec-19

Vooruitontvangen subsidies C

VSBfonds 5.000

5.000

Te betalen bedragen D

Crediteuren * 19.134

19.134

24.134

* Het bedrag aan crediteuren is hoog, omdat grote facturen van Saskia nog niet betaald zijn. Dit is bewust gedaan, omdat 

de liquide middelen op de bank niet toereikend zijn (er is geen reserve) en we nog veel kosten maken in 2020, voordat de   

resterende bedragen van de toegezegde fondsen worden over gemaakt op de rekening van De emigratie generatie. 
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Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

Toelichting Realisatie Begroting

2019 2019

Opbrengsten E

Alleato fonds onder Oranjefonds 11.918 10.000

VSB Fonds 10.000 10.000

Fonds Sluijterman van Loo 6.667 6.667

Tolerantieprijs  Gemeente Utrecht 5.000 3.333

RC Het Maagdenhuis 3.333 3.333

Individuele scholen 3.000 3.200

Elise Mathilde Fonds 1.000 0

Overige fondsen / inkomsten 20 2.133

Initiatievenfonds Utrecht 0 1.333

Totaal opbrengsten 40.938 40.000

Kosten 

Realisatie Begroting

De emigratie generatie F 2019 2019

Werken op school 5.037 4.500

Werken met ouderen 6.302 6.250

Werken met vrijwilligers 9.402 9.750

Communicatie 4.041 4.000

Algemeen project 13.326 12.000

Middelen 1.831 3.135

Onvoorzien 0 365

39.938 40.000

Op bezoek bij de opa’s en oma’s * G

Activiteitenkosten en materialen 1.000 0

1.000 0

Totaal kosten 40.938 40.000

* Project apart gefinancierd door Elise Mathilde Fonds. 

Opbrengsten en kosten zijn in 2019 in de lijn van de verwachting. 
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Waarderingsgrondslagen

Vergelijkende cijfers

Overige gegevens

Het bestuur heeft de jaarrekening 2019 vastgesteld op 25 mei 2020.

Resultaatbestemming

Gebeurtenissen na balansdatum

Ries Adriaansen, voorzitter

Ronald Willems, penningmeester

Sylvia Volkert 

Amina Haitoute

De Stichting De emigratie generatie is opgericht op 22 februari 2019. Daarom zijn er geen vergelijkende cijfers opgenomen in 

deze eerste jaarrekening. 

Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva opgenomen tegen verkrijgingsprijs.

Liquide middelen bestaan uit een banktegoed met een looptijd korter dan twaalf maanden. Liquide middelen worden 

gewaardeerd tegen nominale waarde.

Het niet bestede deel van ontvangen financiele bijdragen met een geoormerkte bestemming worden als vooruit ontvangen in 

de balans opgenomen.  

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de uitgevoerde activiteiten en de kosten en andere 

lasten over het jaar. 

Samenstelling bestuur per 31 december 2019

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling opgenomen in de Staat van baten en lasten over 2019 onder 

Resultaat verdeling.

Er zijn geen gebeurtenissen na balans datum met effect op de jaarrekening 2019. 

Stichting De emigratie generatie is op 22 februari 2019 opgericht en heeft ten doel kennismaking, ontmoeting en uitwisseling 

door middel van verhalen, d.m.v. ontmoetingsprojecten waarbij burgers van verschillende achtergronden elkaar beter leren 

kennen.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en de uitspraken van de Richtlijnen 640 

Organisaties Zonder Winststreven.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op 

historische kosten. De balans is opgesteld na resultaatbestemming.

De jaarrekening is opgesteld in euro's.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het Bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van 

invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en 

lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 

veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin 

de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva


