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1.  JAARREKENING
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1.1  Balans per 31 december 2016
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Vorderingen 

Overlopende activa [1] 2.975 560

2.975 560

Liquide middelen [2] 6.146 15.283

Totaal activazijde 9.121 15.843

PASSIVA € € € €

Kapitaal
Vrij besteedbaar vermogen

Bestemmingsreserves [3] 1.179 11.167

1.179 11.167

Kortlopende schulden
Overlopende passiva [4] 7.942 4.676

7.942 4.676

Totaal passivazijde 9.121 15.843

31 december 2016 31 december 2015

31 december 2016 31 december 2015
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1.2  Winst-en-verliesrekening over 2016

2016 2015

€ €

Baten projecten [5] 45.195 29.793

Overige baten [6] 3.832 2.516

Baten 49.027 32.309

Kosten projecten [7] 56.088 18.496

Kosten activiteiten [8] 795 1.653

Activiteitenlasten 56.883 20.149

Bruto exploitatieresultaat (7.856) 12.160

Kantoorkosten [9] 1.338 161

Algemene kosten [10] 666 757

Financiële lasten [11] 128 75

Beheerslasten 2.132 993

Resultaat (9.988) 11.167

Bestemming resultaat:
Bestemmingsreserve VoorleesExpress Dordrecht (11.488) 11.167

Bestemmingsreserve Jeugdboeken in vreemde talen 1.500 -
(9.988) 11.167
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1.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

Organisatie

Activiteiten

Vestigingsadres

Schattingen

Valuta

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2016

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Vorderingen

Het postadres van Stichting Voorlezen is Binnen Walevest 177 te Dordrecht. De feitelijke activiteiten vinden 

op diverse locaties plaats.

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden 

omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode 

worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden 

opgenomen in de staat van baten en lasten.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de 

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de 

Jaarverslaggeving.

De stichting is opgericht op 17 november 2014 en heeft als  boekjaar een kalenderjaar. Het eerste jaar omvat 

de periode 17 november 2014 tot en met 31 december 2015.

Stichting Voorlezen organiseert activiteiten die ten doel hebben dat er substantieel meer wordt voorgelezen.

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het 

bestuur van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt die essentieel 

kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van 

deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op 

de desbetreffende jaarrekeningposten.

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief 

de transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de 

boekwaarde van de vordering.

Stichting Voorlezen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 61902187.

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2016 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.

Activa en passiva (met uitzondering van het eigen vermogen) worden in het algemeen gewaardeerd tegen de 

verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is 

vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
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1.3  Toelichting op de jaarrekening

Liquide middelen

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Kortlopende schulden

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Activiteitenlasten

Beheerslasten

Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -

kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen 

zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de 

stichting is opgericht.

Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.

Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. 

Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze 

betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening 

wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden 

ontvangen, dan wel betaald. 

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op de) 

staat van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze baten in het 

verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende 

bestemmingsreserve respectievelijk bestemmingsfonds. Een onttrekking aan de bestemmingsreserve 

respectievelijk -fonds wordt als last verwerkt in de staat van baten en lasten.

Indien aan de bestemmingsreserve respectievelijk bestemmingsfonds wordt gedoteerd dan wel daaruit wordt 

geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten wordt 

bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een bijzondere 

bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van de 

verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen.

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, 

ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en 

kasmiddelen.

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.
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1.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

31-12-2016 31-12-2015
€ €

Overlopende activa  [1]
Bijdrage Oranjefonds i.v.m. VoorleesExpress Dordrecht 1.500 0

Verrekening Soda producties i.v.m. VoorleesExpress Dordrecht 1.475 0

Overige vorderingen 0 560
2.975 560

Liquide middelen  [2]
Het gehele saldo liquide middelen staat ter vrije beschikking.

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar. De reële waarde van de vorderingen 

benadert de boekwaarde ervan, gegeven het kortlopende karakter en het feit dat waar nodig voorzieningen 

voor oninbaarheid zijn gevormd.
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1.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

KAPITAAL

Vrij besteedbaar vermogen

31-12-2016 31-12-2015
€ €

Bestemmingsreserves  [3]
Bestemmingsreserve VoorleesExpress Dordrecht (321) 11.167

Bestemmingsreserve Jeugdboeken in vreemde talen 1.500 0
1.179 11.167

2016 2015
€ €

Bestemmingsreserve VoorleesExpress Dordrecht

Stand per 1 januari 11.167 0

Bestemming resultaat boekjaar (11.488) 11.167

Stand per 31 december (321) 11.167

2016 2015

€ €

Bestemmingsreserve Jeugdboeken in vreemde talen

Stand per 1 januari 0 0

Bestemming resultaat boekjaar 1.500 0

Stand per 31 december 1.500 0

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2016 31-12-2015
€ €

Overlopende passiva  [4]
Vooruitontvangen fondsbijdrage VoorleesExpress Dordrecht 2017 en 2018 4.000 0

Projectmedewerking VoorleesExpress Dordrecht 3.322 0

Administratiekosten 500 500

Voorleesdiner 68 0

Coördinatorenvergoeding 30 620

Leesstimuleringspakket 12 210

Abonnement HJK 10 0

De Bibliotheek AanZet - Elke Brand 0 3.146

Hapjes verjaardagsfeest 0 200
7.942 4.676

 Stichting Voorlezen te Dordrecht  Pagina 8 van 10



1.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2016 2015

€ €

Baten projecten  [5]
VoorleesExpress Dordrecht

   Subsidies 15.000 5.105

   Fondsen 25.416 17.916

   Bedrijven 1.475 1.160

   Particulieren 880 5.491

VoorleesPieten

   Bedrijven 0 121

Boekenkast

   Particulieren 2.424 0
45.195 29.793

Overige baten  [6]
SV bedrijven 2.198 0

SV subsidies 1.000 2.516

SV particulieren 300 0

SV fondsen 334 0
3.832 2.516

Kosten projecten  [7]
VoorleesExpress Dordrecht

   Personeelskosten 46.133 12.584

   Vrijwilligerskosten 1.909 1.221

   Projectkosten 5.742 4.570

VoorleesPieten

   Personeelskosten 0 121

Boekenkast

   Personeelskosten 2.178 0

   Projectkosten 126 0
56.088 18.496

Kosten activiteiten  [8]
Verjaardagsfeest (50) 1.653

Lezing Luisteren in je leunstoel 498 0

Lidkaarten 347 0
795 1.653
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1.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2016 2015

€ €

Kantoorkosten  [9]
Kosten automatisering 1.338 123

Overige kantoorkosten 0 38
1.338 161

Algemene kosten  [10]
Administratiekosten 500 500

Algemene kosten 166 257
666 757

Financiële kosten  [11]

Bankrente en -kosten 128 75

Dordrecht, 10 maart 2017

Stichting Voorlezen

Voorzitter: Secretaris:

mevr. Y.A.J. van den Berg mevr. M.E.E.J. Raaijmakers

Penningmeester: Bestuurslid:

heer E. van de Burgt mevr. A.D van Zandvliet

Bestuurslid:

heer H-J. Zwiers
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