Stichting Sterk en Positief

datum 24 februari 2022

Voorwoord
Hierbij presenteer ik u ons jaarverslag. De jaarrekening van 2021 hebben we in
februari 2022, met goedkeuring van het voltallige bestuur, afgerond.
De jaarrekening is goedgekeurd door een onafhankelijke kascommissie.
Hun verklaring treft u onderaan dit jaarverslag.
2021 is het 2e jaar van Covid-19 en dit heeft uiteraard weer impact gehad op onze
activiteiten en inkomsten.
Maar we hebben 2021 gebruikt om onze stichting verder uit te bouwen. Zo hebben
we nu onze maandelijkse nieuwsbrief en lanceren we ons actieplatform op
www.sterkensportief.nl in februari 2022. Hier zijn we enorm trots op!
Sportief gezien was augustus een top maand. Tijdens het wielerevenement van de
Ventoux3 hebben we meer dan € 27.000,- opgehaald waarvan 50% naar het
hersentumorfonds gaat en 50% naar onze stichting. Met deze donaties kunnen we
meer onderzoek naar hersentumoren mogelijk maken.
Het hoogtepunt voor onze stichting was afgelopen november. Tijdens deze maand
hebben we € 80.000,- gedoneerd aan het onderzoek naar hersentumoren met
behulp van Focused Ultra Sound in het UMC Utrecht. Dit onderzoek zal gaan starten
in het najaar van 2022 en wordt begeleid door de Hersenstichting.
Ondanks dat door Covid-19 een aantal van onze evenementen in 2021 zijn afgelast
hebben we meer donaties binnengekregen dan in 2020, het was dus een mooi jaar!
We gaan er van uit dat dit jaar de evenementen wel doorgang kunnen vinden zoals
de Marathon van Leiden, de NK Triatlon in Holten en het fietsen op de Mont
Ventoux!
Wij gaan met veel energie, kracht en positiviteit door met onze activiteiten om mee
te helpen aan de genezing van hersentumoren.

Met vriendelijk groet,
Charles La Haye
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BALANS PER 31 DECEMBER
(na resultaatbestemming)
ACTIVA
2021
Vlottende Activa
Nog te ontvangen bedragen Buddha armbanden
Nog te ontvangen statiegeldactie
Nog te ontvangen facebook actie

Liquide Middelen
Rabobank
Abn Amro
PayPal
Rabobank spaarrekening

2020

€ 6.138,14
€ 540,25
€ 338,79
€ 7.017,18

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 1.326,95
€ 21.334,75
€ 269,82
€ 95.000,00
€ 117.931,52

€ 319,65
€ 1.340,16
€ 63,68
€ 70.000,79
€ 71.724,28

€ 124.948,70

€ 71.724,28

€ 24.948,70
€ 100.000,00
€ 124.948,70

€ 7.970,28
€ 60.000,00
€ 67.970,28

€ 0,00
€ 0,00

€ 3.754,00
€ 3.754,00

€ 124.948,70

€ 71.724,28

PASSIVA
Reserves en Fondsen
Algemene reserves
Bestemmingsreserve

Vlottende passiva
Nog te betalen BTW
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2021

2020

INKOMSTEN
Ontvangsten via Mollie
Ontvangsten via Acties
Ontvangsten Buddha armbanden
Ontvangsten via overige donaties
Ontvangsten webshop

€ 18.956,15
€ 27.682,95
€ 18.473,53
€ 3.167,00
€ 184,86
€ 68.464,49

€ 13.444,45
€ 4.900,54
€ 12.354,77
€ 4.219,25

€ 0,00
€ 1.233,49
€ 0,00
€ 882,79
€ 3.445,27
€ 1.154,63
€ 2.889,48
€ 747,89
€ 227,50
€ 0,00
€ 506,34
€ 11.087,39

€ 5.000,00
€ 1.007,65
€ 1.152,36
€ 622,43
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 210,15
€ 340,75
-€ 605,00
€ 70,60
€ 7.798,94

€ 398,68

€ 348,47

€ 56.978,42

€ 26.771,60

€ 34.919,01

UITGAVEN
Bijdrage onderzoek
Bijdragen grootte acties
Kosten Buddha armbanden
Reclamekosten
Kosten marketing
Kosten webshop artikelen
Kosten actieplatform

Websitekosten
Contributies
Accountantskosten
Overige algemene kosten
Rente en bankkosten
Resultaat
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TOELICHTING Balans
Algemene reserve
Stand per 01-01
Resultaat boekjaar
Stand 31-12

2021
€ 7.970,25
€ 16.978,42
€ 24.948,67

2020
€ 41.198,68
-€ 33.228,40
€ 7.970,28

Bestemmingsreserve
Stand per 01-01
Resultaat boekjaar
Stand 31-12

2021
€ 60.000,00
€ 40.000,00
€ 100.000,00

2020
€ 0,00
€ 60.000,00
€ 60.000,00

Bestemming resultaat boekjaar
Het bestuur heeft besloten het resultaat van € 56.978,42 als volgt te reserveren
Toevoegen aan:
Bestemmingsreserve
€ 40.000,00
Algemene reserve
€ 16.978,42
TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN
Inkomsten
Ontvangsten via Mollie zijn ontvangsten via de site
Ontvangsten via Acties zijn ontvangsten van bijvoorbeeld statiegeld acties of verjaardagsacties
Ontvangsten via Buddha zijn de ontvangsten van de armbanden
Ontvangsten via overige donaties zijn rechtstreekse ontvangsten op de Bank of via Tikkie/Paypal
Uitgaven
Bijdragen grote acties, zijn kosten zoals banners, beachvlaggen en bidons
Bijdragen marketing, zijn kosten voor de radiocommercial en online advertenties
Bijdragen actieplatforn, zijn jaarlijkse licentiekosten van de leverancier
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