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Vereniging Heino helpt te Heino
1.1 Balans per 31 december 2018
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2018
€
€

31 december 2017
€
€

Vlottende activa

Liquide middelen

3.925

552

Totaal activazijde

3.925

552

Heino,
Vereniging Heino helpt

E.H. Blankenvoorde (voorzitter)

I.K.B. Lindeboom-Weerts (secretaris)

G.J. Schokker (penningmeester)
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Vereniging Heino helpt te Heino
1.1 Balans per 31 december 2018
(na resultaatbestemming)

PASSIVA
Eigen vermogen
Bestemmingsreserve

31 december 2018
€
€

31 december 2017
€
€

3.585

252
3.585

Kortlopende schulden
Overige schulden

340

Totaal passivazijde

252

300
340

300

3.925

552

Heino,
Vereniging Heino helpt

E.H. Blankenvoorde (voorzitter)

I.K.B. Lindeboom-Weerts (secretaris)

G.J. Schokker (penningmeester)
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Vereniging Heino helpt te Heino
1.2 Winst- en verliesrekening over 2018
2018
€

€

€

69.956
8.241
61.715

Opbrengsten 'Strijd van Salland'
Uitgaven 'Strijd van Salland'
Saldo resultaat
Verkoopkosten
Som der bedrijfskosten

2017
€

221

Resultaat
Aangewezen bestedingsdoelen
Resultaat
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48.632
10.886
37.746
-

221

-

61.494

37.746

-57.909

-37.494

3.585

252

Vereniging Heino helpt te Heino
1.3 Toelichting op de jaarrekening
Onderneming
Vereniging Heino helpt, statutair gevestigd te Heino is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer 64679381.
Activiteiten
De activiteiten van Vereniging Heino helpt, statutair gevestigd te Heino, bestaan voornamelijk uit:
- het organiseren van het goed doel evenement 'Strijd van Salland'.
Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarde.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders
vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op
kredietinstellingen en kasmiddelen.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs.
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de
kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar
waarin zij zijn gerealiseerd.
Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde
waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen en de onder de vlottende
activa opgenomen effecten.
Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en
verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de
koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De
kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Inkoopwaarde van de omzet
Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe
te rekenen kosten. Hieronder is tevens begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van
de voorraden.
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Vereniging Heino helpt te Heino
1.3 Toelichting op de jaarrekening
Bedrijfskosten
De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.
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Vereniging Heino helpt te Heino
1.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2018
€
Liquide middelen
Regiobank, rekening courant
Rabobank, rekening courant

2.704
1.221
3.925
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31-12-2017
€
552
552

Vereniging Heino helpt te Heino
1.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
2018
€
Bestemmingsreserve
Stand per 1 januari
Uit voorstel resultaatbestemming
Mutatie af: Strijd van Salland
Stand per 31 december

2017
€

252
3.585
-252
3.585

1.230
252
-1.230
252

De bestemmingsreserve is gevormd voor een specifiek bestedingsdoel, namelijk 'de Strijd van Salland'.
KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden
W&B Consultants, aanvraag subsidies
Vooruitontvangen inschrijfgeld
G.J. Schokker

320
20
340
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300
300

Vereniging Heino helpt te Heino
1.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening
2018
€
Opbrengsten 'Strijd van Salland'
Inschrijfgelden
Donaties
Sponsoring
Dagomzet
Subsidies
Acties
Overig

Uitgaven 'Strijd van Salland'
Kleding
Ideal- en bankkosten
Inkoopwaarde dagomzet
Overige kosten

Verkoopkosten
Representatiekosten

Aangewezen bestedingsdoelen
Stichting 'SEKNO'
Stichting 'Vrienden van het UMC Utrecht'
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2017
€

9.950
30.155
12.400
8.561
4.000
4.465
425
69.956

9.770
23.032
9.910
5.760
160
48.632

3.021
599
1.827
2.794
8.241

6.604
348
1.504
2.430
10.886

221

-

-56.409
-1.500
-57.909

-37.494
-37.494

2. OVERIGE GEGEVENS
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Vereniging Heino helpt te Heino
2. Overige gegevens
2.1 Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat
Omtrent de bestemming van het resultaat is in artikel 2 van de statuten het volgende bepaald:
het organiseren van een evenement (Strijd van Salland) voor het genereren van een bijdrage aan
wetenschappelijke onderzoekswerkzaamheden. Het geld dat met Strijd van Salland wordt ingezameld is
100% bedoeld voor hersentumoronderzoek.

2.2 Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018
Het bestuur stelt voor het resultaat ad € 3.585 (2017: € 252) toe te voegen aan de bestemmingsreserve.
Dit voorstel is vooruitlopend op de algemene ledenvergadering reeds verwerkt in de jaarrekening 2018.
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1. RAPPORT
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Vereniging Heino helpt te Heino
1.1 Algemeen
Oprichting
Blijkens de statuten werd op 24 november 2015 de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid Vereniging
Heino helpt per genoemde datum opgericht.
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 64679381.
Doelstelling
De doelstelling van Vereniging Heino helpt wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:
het organiseren van een evenement (Strijd van Salland) voor het genereren van een bijdrage aan
wetenschappelijke onderzoekswerkzaamheden. Het geld dat met Strijd van Salland wordt ingezameld is
100% bedoeld voor hersentumoronderzoek.
Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door:
- E.H. Blankenvoorde (voorzitter)
- I.K.B. Lindeboom-Weerts (secretaris)
- G.J. Schokker (penningmeester)
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2. JAARREKENING
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Vereniging Heino helpt te Heino
2.1 Balans per 31 december 2017
(na resultaatbestemming)

ACTIVA

31 december 2017
€
€

31 december 2016
€
€

Vlottende activa

Liquide middelen

552

1.230

Totaal activazijde

552

1.230

Heino,
Vereniging Heino helpt

E.H. Blankenvoorde (voorzitter)

I.K.B. Lindeboom-Weerts (secretaris)

G.J. Schokker (penningmeester)
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Vereniging Heino helpt te Heino
2.1 Balans per 31 december 2017
(na resultaatbestemming)

PASSIVA
Eigen vermogen
Bestemmingreserve

31 december 2017
€
€

31 december 2016
€
€

252

1.230
252

Kortlopende schulden
Overige schulden

300

Totaal passivazijde

1.230

300

-

552

1.230

Heino,
Vereniging Heino helpt

E.H. Blankenvoorde (voorzitter)

I.K.B. Lindeboom-Weerts (secretaris)

G.J. Schokker (penningmeester)
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Vereniging Heino helpt te Heino
2.2 Winst- en verliesrekening over 2017
2017
€

2016
€

Opbrengsten 'Strijd van Salland'
Uitgaven 'Strijd van Salland'
Saldo resultaat
Overboeking resultaat naar Stichting
SEKNO
Resultaat na overboeking
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€

€

48.632
10.886
37.746

47.259
7.882
39.377

-37.494

-38.147

252

1.230

Vereniging Heino helpt te Heino
2.3 Toelichting op de jaarrekening
Onderneming
Vereniging Heino helpt, statutair gevestigd te Heino is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
dossiernummer 64679381.
Activiteiten
De activiteiten van Vereniging Heino helpt, statutair gevestigd te Heino, bestaan voornamelijk uit:
- het organiseren van het goed doel evenement 'Strijd van Salland'.
Algemeen
De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarde.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders
vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op
kredietinstellingen en kasmiddelen.
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs.
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden
toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij
op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het
einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden.
Netto-omzet
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en
verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.
Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle
belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de
koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De
kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.
Inkoopwaarde van de omzet
Onder de inkoopwaarde van de omzet wordt verstaan de direct aan de geleverde goederen en diensten toe
te rekenen kosten. Hieronder is tevens begrepen een mutatie in de afwaardering wegens incourantheid van
de voorraden.
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Vereniging Heino helpt te Heino
2.4 Toelichting op de balans
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
31-12-2017
€
Liquide middelen
Regiobank, rekening courant

552
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31-12-2016
€
1.230

Vereniging Heino helpt te Heino
2.4 Toelichting op de balans
PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
2017
€
Bestemmingsreserve
Stand per 1 januari
Uit voorstel resultaatbestemming
Mutatie af: Strijd van Salland
Stand per 31 december

2016
€

1.230
252
-1.230
252

1.230
1.230

De bestemmingsreserve is gevormd voor een specifiek bestedingsdoel, namelijk 'de Strijd van Salland'.
KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige schulden
G.J. Schokker

300
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Vereniging Heino helpt te Heino
2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening
2017
€
Opbrengsten 'Strijd van Salland'
Inschrijfgelden
Donaties
Sponsoring
Dagomzet
Overig

Uitgaven 'Strijd van Salland'
Kleding
Ideal- en bankkosten
Inkoopwaarde dagomzet
Overige kosten
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2016
€

9.770
23.032
9.910
5.760
160
48.632

8.870
22.260
10.810
5.319
47.259

6.604
348
1.504
2.430
10.886

5.357
409
1.325
791
7.882

3. OVERIGE GEGEVENS
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Vereniging Heino helpt te Heino
3. Overige gegevens
3.1 Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat
Omtrent de bestemming van het resultaat is in artikel 2 van de statuten het volgende bepaald:
het organiseren van een evenement (Strijd van Salland) voor het genereren van een bijdrage aan
wetenschappelijke onderzoekswerkzaamheden. Het geld dat met Strijd van Salland wordt ingezameld is
100% bedoeld voor hersentumoronderzoek.

3.2 Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017
Het bestuur stelt voor het resultaat ad € 252 (2016: € 1.230) toe te voegen aan de bestemmingsreserve.
Dit voorstel is vooruitlopend op de algemene ledenvergadering reeds verwerkt in de jaarrekening 2017.
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