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2. JAARREKENING
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Stichting Sleutelclub Kamerik te Kamerik

2.1 Balans per 31 december 2015
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA

Vlottende activa

Vorderingen
Overige vorderingen
Overlopende activa

Liquide middelen

Totaal activazijde

31 december 2015 31 december 2014
€ € € €

363
96

3.420

459 3.420

21.538 18.656

21.997 22.076

de heer M.J.H. Verkleij, secretaris penningmees

- 8-



Stichting Sleutelclub Kamerik te Kamerik van der vliet
administraties2.1 Balans per 31 december 2015

(Na resultaatbestemming)

31 december 2015 31 december 2014
PASSIVA € € € €

Vrijbesteedbaar vermogen
Overige reserves 18.998 9.783

18.998 9.783

Kortlopende schulden
Overige schulden 2.000 11.112
Overlopende passiva 999 1.181

2.999 12.293

Totaal passivazijde 21.997 22.076

ningmeester
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Stichting Sleutelclub Kamerik te Kamerik

2.2 Staat van baten en lasten over 2015

2015

€

Opbrengst verkopen
Subsidiebaten
Vrienden
Benefiet activiteit/fondsen
Ontvangen huren
Giften
Baten

9.013
19.950
1.675

van der vliet
administraties

Begroting
2015

2014

€ €

1.500 2.608
19.900 17.039
4.500 4.500
3.000 1.930

5.565 5.500 420
__ ......;::.3.~8~18~ 500 2.022

40.021 34.900 28.519------------------------_.
Huisvestingskosten
Activiteitskosten
Organisatiekosten
Overige lasten
Lasten

21.307
7.000
1.062
1.338

30.707

Saldo baten en lasten 9.314

24.000
3.500
2.000

14.042
9.793

335
414

24.58429.500

5.400 3.935

Rentebaten
Rentelasten
Som der financiële baten en lasten
Resultaat uit gewone exploitatie

148 28
___ -=-24..:.,:8:..... -160

-100 -132------------------------_.9.214 5.400 3.803

Resultaat 9.214

Bestemming resultaat:
Overige resser;Il@-- __ 9.215

9.215
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Stichting Sleutelclub Kamerik te Kamerik van der vliet
administraties2.3 Kasstroomoverzicht over 2015

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Verandering in werkkapitaal:
Vorderingen
Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen)

2015
€ €

9.314

2.961
-9.294

-6.333
2.981

148
-248

-100
2.881

2.881

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

Kasstroom uit operationele activiteiten

Mutatie geldmiddelen

Toelichting op de geldmiddelen
Stand per 1 januari
Mutatie geldmiddelen
Stand per 31 december

18.657
2.881

21.538
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Stichting Sleutelclub Kamerik te Kamerik van der vliet
administraties2.4 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties
zonder winststreven'.

Organisatie
Stichting Sleutelclub Kamerik, statutair gevestigd te Kamerik is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder dossiernummer 52316505.

Doel
Het doel van Stichting Sleutelclub Kamerik, statutair gevestigd te Kamerik, bestaan uit:
De stichting heeft ten doel het organiseren van activiteiten voor en door jongeren in de leeftijd van tien tot
drieëntwintig jaar met een sociale context die bestaat uit verwaarlozing door ouders, emotionele en/of
rationele (familie)problemen, financiële problemen, gedragsproblemen door pesten en autisme en/of
kinderen met een beperking. De activiteiten moeten leiden tot een gezonde ontplooiing van de jongere.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Nijverheidsweg 8 te Kamerik.

Valuta
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.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2015
Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2015 wordt verwezen naar de staat van baten en
lasten.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

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.

Vorderingen
De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden
bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de
geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen
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.
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Stichting Sleutelclub Kamerik te Kamerik

2.4 Toelichting op de jaarrekening

van der vliet
administraties

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen
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.

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.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen
nominale waarde.

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.

Baten
Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na
aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde
van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.
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.

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

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.
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Stichting Sleutelclub Kamerik te Kamerik van der vliet
administraties2.4 Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Belastingen, rentebaten en soortgelijke opbrengsten, alsmede rentelasten en soortgelijke kosten, worden
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet in
het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële
leasecontract wordt voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit
financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een
uitgave uit operationele activiteiten.
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Stichting Sleutelclub Kamerik te Kamerik van der vliet
administraties2.5 Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2015
€

Vorderingen

Overige vorderingen
Rabo Dichtbij Fonds
Huur
Rente BedrijfsSpaarrekening

Overlopende activa
Verzekeringspremie deel 2016

Liquide middelen
Rabobank rekening-courant NL30RAB00149634528
Rabobank rekening-courant NL48RAB00170418588
Rabobank BedrijfsSpaarrekening NL66RAB03314170416
Kas

695
1.117

18.662
1.064

21.538
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31-12-2014
€

240
123

3.000
420

363 3.420

96

10.609
4.485
3.337

225
18.656



Stichting Sleutelclub Kamerik te Kamerik van der vliet
administraties2.5 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

Overige reserves
Stand per 1 januari
Bestemming resultaat boekjaar
Stand per 31 december

2015 2014
€ €

9.783 5.980
9.215 3.803

18.998 9.783

KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2015
€

31-12-2014
€

Overige schulden
Te besteden toekenning VSB Fonds
Te besteden toekening Rabo Dichtbij Fonds
Te besteden Van der Well-IJff Fonds

8.362
2.750

2.000
2.000 11.112

Overlopende passiva
Afrekening energiekosten
Administratiekosten

999

999

1.000
181

1.181

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen
De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie Nijverheidweg 8 te
Kamerik. De huurverplichting bedraagt € 18.000,-- per jaar. De huurverplichting loopt tot en met 3 januri
2016 met een opzegtermijn van drie maanden.

Subsidierechten
Op 8 januari 2015 is door Gemeente Woerden een eenmalige subsidie toegekend van € 19.950 voor het
jaar 2015 in het kader van het Wmo beleidsplan.
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Stichting Sleutelclub Kamerik te Kamerik

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

van der vliet
administraties

2015 2014

€ €

Opbrengst verkopen
Verkopen 9.013 2.608

Subsidiebaten
Subsidiebaten 19.950 17.039

Vrienden
Vrienden 1.675 4.500

Fondsen
Fondsen 1.930

Ontvangen huren
Ontvangen huur Effe Buurten 3.010 420
Ontvangen huur Alblas 1.040
Ontvangen overige huren 1.515

5.565 420

Giften
Giften 3.818 2.022

Huisvestingskosten
Huur onroerend goed 19.500 9.850
Onderhoud onroerend goed 130 2.225
Gas, water en electra 1.677 1.967

21.307 14.042

Activiteitskosten
Onderhoud motoren etc.
Kleine aanschaffingen inventaris en gereedschappen
Onderhoud inventaris werkplaats
Verbruiksmaterialen
Kantinekosten

517
190

4.649
1.644

-1.012
4.916
1.145
4.178

566
7.000 9.793
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Stichting Sleutelclub Kamerik te Kamerik

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

Organisatiekosten
Kantoorbenodigdheden
Porti kosten
Telecommunicatie
Contributies en abonnementen
Verzekeringen
Administratiekosten
Algemene kosten

Overige lasten
Promotiekosten
Relatiegeschenken/representatiekosten
Overige adviseurs

Financiële baten en lasten

Rentebaten
Rentebate BedrijfsSpaarrekening

Rentelasten
Bankkosten
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2015 2014

€ €

1.062

1.338

230
109
453
58
32

108

21

180
182
24

335

608
476
254

414

414

148 28

248 160


