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Profiel van stichting Tjeko 
Tjeko is een social-profit organisatie die zich inzet voor de kinderen van Uganda. Tjeko wil deze 

kinderen, die praktisch het leven van een volwassene leiden, de mogelijkheid bieden puur kind te 

zijn; te spelen en te lachen. Want ieder kind heeft recht op een stukje zorgeloosheid en het recht om 

te genieten van kind-zijn. 

Geschiedenis 
Oprichters Ferdi en Tatiana van den Bergh woonden in 2008 vier maanden in het centrum van de 

stad Jinja, en ontdekten dat er in Uganda een totaal gebrek is aan plaatsen en mogelijkheden om te 

spelen. De honderdduizenden kinderen in het Jinja-district gaan naar school en werken, maar voor 

spelen is er nagenoeg geen tijd of ruimte. 

Hoewel 50% van de bevolking van Uganda jonger is dan vijftien jaar, leeft praktisch iedereen het 

leven van een volwassene. Kinderen hebben behoefte aan ontspanning en aan een positieve 

stimulans. Ferdi van den Bergh wilde iets doen aan deze behoefte en richtte in 2010 Tjeko op. 

Onze naam Tjeko is afgeleid van het woord cheko uit het Swahili. Cheko betekent ‘gelach’ en ‘plezier 

maken’.  

Naast het feit dat de kinderen behoefte hebben aan kind-zijn, is iets als een speel- of pretpark een 

gat in de Ugandese markt. Tjeko streeft er ook naar van waarde te zijn voor de lokale economie. Dit 

door te investeren in partners en ook door het creëren van werkgelegenheid. De prioriteit blijft het 

kind. 

Visie 
‘Every child should have a childhood’ 

 Tjeko gelooft dat ieder kind recht heeft op stuk zorgeloosheid. Spelen is de ultieme manier 
om van kind-zijn te genieten. 

 Tjeko wil gehoor geven aan VN-artikel 31 van het ‘Internationaal verdrag inzake de rechten 
van het kind’: 

Het kind heeft recht op rust en vrije tijd, om te spelen en op recreatie, en om deel te nemen aan kunst 
en cultuur. De overheid zorgt ervoor dat ieder kind gelijke kansen heeft om dit recht te realiseren en 
bevordert recreatieve, artistieke en culturele voorzieningen voor kinderen. 

 Het leven wordt verrijkt door spel en plezier; vele wetenschappelijke onderzoeken hebben 
de waarde van spelen op de ontwikkeling van kinderen bewezen.1 

 Tjeko erkent zowel de sociaal-emotionele behoefte van de Ugandese kinderen als de 
economische behoefte aan een initiatief als dat van Tjeko. In Uganda is er nog geen enkel 
speelpark.  

                                                           
1
 Zie bijvoorbeeld de vele publicaties in het boek ‘The Child’s Right to Play: A Global Approach’ (2004).  
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Missie 
Verhoog de levenskwaliteit van een kind 

Tjeko’s missie is kinderen de kans te geven te spelen, met mooie spullen, op een plaats die speciaal 

voor hen gemaakt is. We willen deze kinderen een veilige, stimulerende omgeving bieden, die hun 

ontwikkeling bevordert. 

Een kind dat kan genieten van een zorgeloze jeugd is een kind met een betere toekomst. 

Doel 
Verschil maken in het leven van een kind en Uganda op weg helpen naar een betere toekomst 

Bovenal wil Tjeko kinderen een dag hoogwaardig plezier bieden: sport, spel, ontspanning en 

vrolijkheid. Dit verrijkt hun leven en bevordert hun ontwikkeling. Deze kinderen zijn de toekomst van 

Uganda. 

Daarnaast wil Tjeko – op de lange termijn – het speelpark Tjeko Fun Village bouwen, om structureel 

een verschil te kunnen maken in het leven van duizenden kinderen. Ook kunnen we met Tjeko Fun 

Village de lokale economie stimuleren; een win-winsituatie. 

Social profit 
Tjeko is een social-profit organisatie: een sociale onderneming zonder geldelijk winstoogmerk die het 

tweeledige doel nastreeft om (1) inkomsten te verwerven door een product of dienst aan te bieden 

en (2) tegelijkertijd van waarde te zijn voor de leefomgeving op sociaal, economisch en/of cultureel 

gebied. 

De inkomsten die Tjeko in Uganda genereert d.m.v. toegangsbewijzen vallen onder punt 1; met de 

uitvoering van onze activiteiten proberen we zowel op sociaal, economisch als cultureel gebied van 

waarde te zijn (zie ‘Activiteiten’).   

Beleid 
Ook in Tjeko’s beleid staat het kind centraal, we willen dat iedereen die betrokken is bij Tjeko 

volledig achter de visie staat. Vrijwilligers, werknemers en sponsors: een hart voor kinderen en 

spelen is essentieel!  

Tjeko is een stichting die streeft naar vernieuwing en groei, er wordt gezocht naar out-of-the-box 

ideeën, naar passie en creativiteit. Initiatief wordt gewaardeerd. 

Heldere en positieve communicatie is binnen een internationale organisatie als Tjeko van het 

grootste belang. De stichting streeft dan ook naar transparantie, zowel intern als naar buiten toe. 

Van elkaar leren en elkaar inspireren. 

Al onze activiteiten in binnen- en buitenland moeten stroken met onze kindgerichte visie en ons idee 

van verantwoord plezier maken.    

 
 
  



Jaarverslag 2014  stichting Tjeko 
 

 

 5 

Activiteiten 
Op dit moment is de primaire activiteit de Tjeko Fun Fair: een gigantische speelplaats waar kinderen 

zich één dag helemaal uit kunnen leven. Denk aan skelters, skippyballen, trampolines, luchtkussens, 

maar ook aan theater, creativiteit en ontspanning. Vormen van spel en plezier waar Ugandese 

kinderen normaal gesproken alleen van kunnen dromen. De kinderen worden van activiteit naar 

activiteit geleid en spelen, lachen, leren en genieten de hele dag door. Als thema van de Fun Fair is 

gekozen voor VN-artikel 31 van het ‘Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind’. Dit artikel 

is op unieke wijze vertaald naar een cartoonconcept, waarbij verschillende karakters de verschillende 

uitgangspunten van het artikel tot leven brengen. Dit gebeurt onder leiding van het hoofdkarakter, 

een aap met de naam Tjeko. 

Het unieke aan de Fun Fair is dat het mobiel is. Hierdoor kan met het gehele “park” van plaats naar 

plaats getrokken worden en zo veel mogelijk kinderen een dag plezier geboden worden. Zaken als 

onderhoud zijn bovendien makkelijker te realiseren. 

Toegang tot de Fun Fair is gratis. Een dag Tjeko is onwijs waardevol en van hoge kwaliteit, maar om 

de toegang zo laagdrempelig mogelijk te maken, is deze kosteloos. Binnen de Fun Fair zijn bepaalde 

grote attracties toegankelijk tegen een klein bedrag. We hebben gemerkt dat onze inkomsten op 

deze manier net zo hoog zijn, als wanneer we een algemene toegangsprijs hebben (zoals in 2011). Zo 

vallen er geen arme kinderen buiten de boot en kan iedereen genieten! 

De Tjeko Fun Flash is in het leven geroepen om het spelen naar de kinderen te brengen. Hierbij 

reizen we in Uganda met het team en enkele speelmaterialen naar de dorpen toe om ter plekke een 

dagdeel sport en spel te organiseren. Het is een glimp van de Fun Fair en bewees uiterst nuttig als 

marketingmiddel voor de Fun Fair. Het concept van de Fun Flash is iets wat we erg goed kunnen 

inzetten om een beeld te geven van Tjeko.  

Tjeko wil mensen niet alleen iets geven, maar ook toerusten. We werken bewust samen met 

organisaties en individuen ter plekke. D.m.v. de Tjeko Academy worden Ugandese jongvolwassenen 

getraind om de Fun Fair te leiden. Zij krijgen training in o.a. leiderschap, presentatie en 

communicatie. Daarnaast moedigt Tjeko hen aan om constructief aan hun toekomst te werken, en 

geeft hen hiervoor nuttige handreikingen. 

De Tjeko Academy is in eerste instantie bedoeld om kundige en enthousiaste begeleiders te trainen. 

De jongvolwassenen nemen de opgedane kennis en vaardigheden mee en profiteren er ook buiten 

de Fun Fair van. 

Met de opbrengsten van de Fun Fair dekken we een beperkt deel van de lokale kosten. Met giften 

van donateurs en door fondswervingsacties in het westen, zogenaamde Fun(d)raisers, wordt het 

benodigde geld bij elkaar verzameld.2 Tjeko streeft naar vernieuwende en creatieve acties, die 

uitnodigend zijn om aan mee te doen. Een enthousiaste gift gaat boven een gift uit schuldgevoel. 

  

                                                           
2
 ‘Fun(d)raiser’ is een term afgeleid van het Engelse fundraiser (fondswervingsactie); we laten het element fun 

graag extra naar voren komen. 
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Een project wat hieruit voortgevloeid is, is Tjeko LIVE, een groeiend onderdeel van Tjeko in 

Nederland. Tjeko LIVE is een veelzijdig basisschoolproject, dat bestaat uit verschillende onderdelen: 

 Een geweldige voorstelling door medewerkers van Tjeko 

 Prachtige lesmaterialen ontwikkeld door Tjeko (in samenwerking met externe deskundigen) 

 Een grote fun(d)raiser, geheel in de stijl van de Ugandese Tjeko Fun Fair 
 

Tjeko LIVE is een educatief en sociale-ontwikkelingsgericht project waar kinderen veel plezier aan 

beleven, dat tegelijkertijd het netwerk van Tjeko uitbreidt. 
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Bestuursverslag 

Activiteiten Uganda 
In december 2013/januari 2014 waren we in Kitgum en Gulu, waar we Fun Flashes en Fun Fairs 

hebben gehouden. Graag verwijzen we u hiervoor naar het jaarverslag van 2013. Het grootste deel 

van de kosten voor dit event zijn reeds verantwoord in 2013, ongeveer € 4.000 is opgenomen in het 

boekjaar 2014.  

In mei 2014 waren we in Mbale, Uganda met Compassion en 4e Musketier. Daarover vertellen we 

hieronder meer. 

Fun Fair met Compassion Nederland  
Dit jaar hebben we samengewerkt met Compassion Nederland. Deze organisatie ondersteunt in 

Uganda bijna 80.000 kinderen structureel door middel van sponsoring. De Nederlandse organisatie 

‘de 4e Musketier’ organiseert voor Compassion een jaarlijks event in Uganda voor Nederlandse 

betrokkenen. Deze Nederlanders reizen af naar Uganda om ter plekke een marathon te rennen: de 

Muskathlon. De gesponsorde gelden komen ten goede aan het project van Compassion Uganda. De 

4e Musketier was op zoek naar een invulling voor een speeldag waarbij de 75 renners op een leuke 

manier in contact konden komen met een groep van 600 gesponsorde kinderen van Compassion: 

Tjeko was het antwoord.  

In groepjes van 20 gingen de kinderen de Fun Fair ontdekken, samen met Muskathlon-deelnemers, 

zo konden de kinderen en de Musketiers elkaar leren kennen. Aan beide kanten smolt het ijs al snel, 

en het was prachtig om te zien: die interactie tussen Westerse volwassenen en Ugandese kinderen. 

Ook de samenwerking op het veld, tussen de Tjeko-staf en de Musketiers, verliep heel vloeiend. 

Wederzijdse waardering en een gezamenlijk doel, maakte het tot een groot succes. 

Na de dag met de Muskatlon-deelnemers was de Fun Fair het domein van de kinderen uit Mbale. De 

Fun Fair werd ook goed bezocht en werd veel gevraagd van de vaste staf als de Academy studenten. 

Het was voor de kinderen als de studenten een onvergetelijke week.  

 
Tjeko Academy: opfrisser en verdieping  
We hebben in mei samengewerkt met studenten die allemaal al eerder de Tjeko Academy hadden 

doorlopen, de helft van het team afkomstig uit Jinja, de andere helft uit Noord-Uganda. Dit werkte 

als een trein. We hebben slechts een opfriscursus van de Academy gehouden en daarnaast als extra 

uitdaging vier avonden business classes gegeven. Het onderwijs was gericht op hun eigen toekomst, 

met uitdagingen als persoonlijke doelen stellen, en hen de tools aanreiken om die te bereiken. 

 

Tjeko Trips: Ugandese team op eigen kracht 
De reis die in januari 2014 eindigde, hebben we besproken in het jaarverslag van 2013. Bij deze reis 

waren meerdere Nederlandse vrijwilligers betrokken. 

In mei 2014 hebben we ervoor gekozen de Fun Fair puur met het Ugandese team te dragen.  
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Activiteiten Nederland 

Eigen Media 
We hebben in het voorjaar van 2014 het jaarlijkse magazine uitgebracht: Tjeko Magazine 2014. In 

deze uitgave kijken we terug op de reis van december 2013/januari 2014, de activiteiten rondom 

Tjeko LIVE en we kijken vooruit naar mei 2014. Dit magazine is ook digitaal te lezen op onze website 

(hier). 

Voor de communicatie met onze achterban hebben we halverwege 2014 de overstap gemaakt naar 

een digitale nieuwsbrief.  Via deze weg willen we minstens een keer per kwartaal een duidelijk en 

sprekend beeld geven van wat we doen. In 2015 willen we onze communicatie en de verschillende 

media opnieuw evalueren. 

In november 2014 is er een mooi promotiefilmpje gemonteerd door Clemens Jansen voor Tjeko LIVE. 

Omdat Tjeko LIVE op dit moment ons veelbelovende fondswervingsproject is, is dit zeer waardevol. 

Met deze promotievideo kunnen we langs basisscholen (online te bekijken: hier). 

Ook is er een nieuw blog gestart, genaamd ‘woensdagmiddagfun’. Het idee achter dit blog is speel-

ideeën bieden aan ouders van jonge kinderen. Creatieve, beweeglijke en originele spelideeën in 

verschillende categorieën. Het blog moet nog structureel uitgebreid en onder de aandacht gebracht 

worden. Het is een manier om spelen en het belang van spel op de ontwikkeling van kinderen onder 

de aandacht te brengen. 

Fun(d) Raisers 

Tjeko LIVE 
In 2013 hebben we de eerste keer het basisschoolprogramma Tjeko LIVE gedraaid. In 2014 hebben 

de volgende drie basisscholen deelgenomen aan dit programma:  

 De Westerschool te Gouda. Deze school haalde in het voorjaar bijna € 1.600 op. 

 De Wilhelminaschool te Woerden. Zij heeft in april meer dan € 2.700 euro opgehaald. 

 De PCB Meester Lalleman te Moordrecht. Deze school is in september begonnen aan een 
aangepaste versie van het project. (In april 2015 afgesloten met een opbrengst van € 1.000). 
 

Wat een interessante kanttekening is bij deze gegevens, is dat de Wilhelminaschool het volledige 

Tjeko LIVE-programma heeft uitgevoerd. De directie en de leerlingen hebben hiervan onwijs genoten 

én een prachtig geldbedrag opgehaald. Onze aanbeveling voor toekomstige scholen is dan ook het 

programma compleet uit te voeren. 

Sponsoractie: Run for Fun 

Door een enthousiaste Tjeko-betrokkene werd de fondswervingsactie bedacht om voor Tjeko te gaan 

hardlopen! Op 8 maart 2014 werd de Halve Marathon van Harderwijk gerend door een vijftal 

mannen (Bastiaan van de Wetering, Matthijs van de Wetering, Jan-Joost Hagoort, Arie Jan van de 

Wetering en Martin de Mos). Zij hebben in de periode daarvoor actief middelen geworven, wat 

resulteerde in een eindbedrag van € 3.500 euro. 

http://tjeko.nl/media/magazines/tjeko-2014.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=plvqh5pOk2w&feature=youtu.be
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Organisatie 

Tjeko heeft geen standaard organisatiestructuur met een duidelijke hiërarchie, maar is een 

samenwerkingsverband. Iedereen die zich inzet voor Tjeko is nodig; een vrijwilliger is minstens zo 

belangrijk  als een bestuurslid. Daarnaast functioneert Tjeko projectmatig, zo kunnen er het ene 

moment dertig mensen voor Tjeko bezig zijn (bijvoorbeeld tijdens een Fun Fair), het andere moment 

vier. We willen elkaar ondersteunen en staan open voor elkaars input.  

Waarom vertellen we dit? We behandelen hieronder het bestuur, personeel en vrijwilligers 

afzonderlijk. In de realiteit zijn deze drie gebieden een organisch geheel, wisselend actief en zo nu en 

dan overlappend.  

Bestuur 
De functie van penningmeester is halverwege 2014 overgenomen van Rimko van den Bergh door 

Matthijs van de Wetering. Dit betekent dat het bestuur op dit moment bestaat uit Ferdi van den 

Bergh (voorzitter), algemeen bestuurslid Paul Kaars en penningmeester Matthijs van de Wetering.  

Personeel 
In 2014 blijft Hadassa Lok, redactrice en communicatiemedewerkster, ons enige betaalde 

personeelslid in Nederland. Eind 2014 is zij met zwangerschapsverlof gegaan; in april 2015 heeft ze 

haar werkzaamheden weer opgepakt. 

In Uganda zijn Deus Kyomukama en Peace Nankwanga op projectbasis in dienst van Tjeko. Zij zorgen 

o.a. voor een stukje continuïteit in Uganda en een goede afhandeling van lopende zaken aldaar. In de 

voorbereidingen voor het Compassion-project heeft Peace zich o.a. bezighouden met marketing. Zij 

geeft blijk van een groot verantwoordelijkheidsgevoel en is een leider in ontwikkeling. Ze is een echte 

high potential voor Tjeko.  

Het afgelopen jaar hebben Deus en Peace allebei een opleiding kunnen volgen aan de Makerere 

Business School door sponsoring van Stichting Tjeko. Deus volgt de opleiding Business Administration 

en Peace doet de ‘post graduate’ Project Planning & Management, beide ronden hun opleiding in 

2015 af.  

Vrijwilligers  
In 2014 hebben tientallen vrijwilligers zich weer projectmatig ingezet voor de verschillende 

activiteiten zoals beschreven in dit jaarverslag. Zonder hun hulp zou er niets van de gemaakte 

plannen terecht gekomen zijn. Wij willen als bestuur deze vrijwilligers dan ook danken voor hun inzet 

en support. 

We bedanken in het bijzonder:  

Nel Versluis voor haar administratieve ondersteuning, en zowel Sander van Harten als Jannie 

Kranendonk als allround vrijwilligers en geweldige Tjeko’ers. 
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Toekomst 
In zowel Uganda als Nederland zal in 2015 worden gewerkt om meer kinderen te bereiken en te 

voorzien van één dag spelen. 

Uganda 
In Uganda zal er in 2015 op twee vlakken worden ontwikkeld. Allereerst de samenwerking met 

andere NGO’s en het ontwikkelen van de eigen stafleden en daarnaast ook het voortzetten van de 

bestaande activiteiten. 

Samenwerking nieuwe partijen en ontwikkeling. 

In 2015 zullen nieuwe samenwerkingsverbanden worden onderzocht en activiteiten worden 

voortgezet. De focus in 2015 zal voornamelijk liggen op het versterken van samenwerkingsverbanden 

en het faciliteren van de Fun Fair voor Compassion International en De 4e Musketier. Het belang van 

deze samenwerking ziet het bestuur als een belangrijke mogelijkheid tot slagen in de toekomst.  Als 

door de samenwerking bijvoorbeeld blijkt dat Tjeko ook voor andere kinderen diensten kan verlenen 

zou dit op de lange termijn een stuk continuïteit betekenen. 

Op weg naar ons doel om het speelpark Tjeko Fun Village bouwen, waarin we structureel een verschil 

kunnen maken in het leven van duizenden kinderen per maand, gaat Tjeko in 2015 verder met het 

ontwikkelen van de Fun Fair. Ook aandacht voor de stafleden staat centraal. Door te investeren in 

hun educatie en kwaliteiten bouwen wij een sterker, meer betrouwbaar team voor de toekomst. Zo 

zal er in overleg met hen gekeken worden naar mogelijke (deeltijd)opleidingen. 

Tjeko Fun Fair & Tjeko Academy 

We willen vooral doorgaan met het verschil maken in het leven van een kind in Uganda, door hun 

één onvergetelijke dag aan te bieden. De Fun Fair en Tjeko Academy zal worden voortgezet. Dit doen 

we in maart 2015 in het noorden van Uganda, en in mei 2015 in Masaka, zuid-Uganda. 

Nu er een vaste groep van goed getrainde Ugandese jongeren is, willen we onze activiteiten in de 

tweede helft van 2015 uitbreiden. Onderzocht wordt hoe er met de materialen en kennis van Tjeko 

Uganda ingangen kunnen worden gevonden om het basisonderwijs en haar kinderen in Jinja, Uganda 

te bereiken. 

Nederland 
De verschillende programma’s en concepten van Tjeko zijn nu voldoende ontwikkeld om ook op 

grotere schaal ingezet te kunnen worden. Gekeken moet worden hoe de combinatie van educatie en 

fun(d)raise acties (zoals Tjeko LIVE) structureel inkomsten kunnen genereren voor Tjeko. 

Door het uitbreiden van het team met Coen Nuijten, is Tjeko in staat het schoolprogramma meer 

body te geven. Zo kunnen er meer kinderen bereikt worden en kunnen er via de fundraiser meer 

donaties geworven worden voor Tjeko.  

Daarnaast word verder gewerkt aan samenwerking met andere NGO’s. Compassion Nederland is 

daarbij voorlopig een eerste schakel.  

Graag zou Tjeko in 2015 een actieve webbeheerder toevoegen aan het team in Nederland. 
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Jaarrekening 
 

Balans 
Activa 2014 2013 

Inventaris 0 801 
Overige vorderingen 0 70 
Liquide middelen 2.792 5.330 

Totaal 2.792 6.202 
 

Passiva 2014 2013 

Kortlopende schuld 196 0 
Algemene reserve 6.201 3.633 
Resultaat boekjaar -3.605 2.568 

Totaal 2.792 6.202 
 

Staat van Baten en Lasten 
 

Baten en Lasten 2014 2013 

Baten   
Eigen fondswerving 37.672 57.950 
Lasten   
Doelstellingen -27.786 -43.729 
Fondswerving -1.558 -3.623 
Beheer/ Administratie -11.933 -8.480 

Resultaat -3.605 2.568 
 

Toelichting Balans 
Onderstaand een toelichting op de posten uit de Balans. 

Inventaris 

Afschrijvingskosten in voorgaande jaren zijn door de beperkte investering achterwege gebleven. In 

2014 is de inventaris volledig afgeschreven en in de kosten opgenomen. 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn door het negatieve resultaat in het boekjaar gedaald. Het relatief hoge 

beginsaldo is door de kosten van de eerste activiteit in Uganda in februari gedaald. Per einde 

boekjaar is de stand van de liquide middelen voldoende. 

Kortlopende schuld 

Dit betreft een vordering van de Belastingdienst uit hoofde van de loonbelasting December 2014. 

Algemene reserve 

De winst over het boekjaar 2013 is toegevoegd aan de reserve. Na aftrek van het verlies over 2014 

zal de Algemene Reserve dalen. 



Jaarverslag 2014  stichting Tjeko 
 

 

 14 

Toelichting op Staat van Baten en Lasten 

Onderstaand zal per post een toelichting worden gegeven op de Staat van Baten en Lasten 

Baten Eigen Fondswerving 

In 2014 zijn de baten gedaald ten opzichte van 2013. In 2014 was er minder nodig voor de 

uitgevoerde activiteiten. Er wordt gestreefd geen overtollige liquiditeiten aan te houden, echter voor 

iedere activiteit voldoende financiering in de vorm van fondswerving aan te trekken. 

Lasten Doelstellingen 

Minder activiteiten betekent een lagere kostenbasis.  

Lasten Fondswerving 

De posten fondsenwerving fluctueert met het type activiteiten noodzakelijk voor de fondswerving. In 

2014 zijn geen specifieke events georganiseerd. Dit betreft in 2014 vooral kosten van 

promotiemateriaal. 

Lasten Beheer& Administratie 

In 2014 zijn personeelskosten door een grotere inzet gestegen met € 2.000, daarnaast is de 

inventaris volledig afgeschreven ad € 801. Deze beide posten verklaren de stijging in 2014 ten 

opzichte van voorgaand boekjaar. 

Waarderingsgrondslagen 

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten 

Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders aangegeven 

Alle bedragen luiden in euro’s. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Materiële vaste activa 

Eventuele vervoersmiddelen en inventaris worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs verminderd 

met de jaarlijkse afschrijving. Mogelijke directe donaties van fondsen en boekwinsten op verkochte 

activa (bij vervanging) worden op de aanschafwaarde in mindering gebracht. 

Er zal jaarlijks 20% worden afgeschreven van de aanschafwaarde. 

Vorderingen en overlopende activa 

De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd van maximaal één jaar. Indien 

noodzakelijk is er wegens oninbaarheid van de vorderingen een voorziening opgenomen.  

Kortlopende schulden en overlopende activa 

De vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd van maximaal één jaar. 

Bestemmingsreserve 

Bestemmingsreserves worden gevormd vanuit de resultaatbestemming. Besteding van deze posten 

wordt verwerkt in de staat van baten lasten, en middels de resultaatbestemming ten laste van deze 

posten gebracht. Bij bestemmingsreserve is de beperking in de besteding aangebracht door het 

bestuur. 
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Algemene reserve 

Het saldo van de staat van baten en lasten wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 

Grondslagen voor resultaatbepaling 

Resultaatbepaling 
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. 

Subsidies  
Eventuele subsidies worden conform de subsidietoezeggingen als opbrengst genomen in het jaar van 

toezegging, rekening houdend met de mate waarin aan de subsidievoorwaarden is voldaan per 

balansdatum. 

Waarderingssubsidies worden ten gunste van de baten gebracht in het jaar van toezegging. 

Afschrijvingen 
De afschrijvingen zijn berekend op basis van een vast percentage van de aanschafwaarde. Hierbij is 

rekening gehouden met de verwachte toekomstige gebruiksduur. 
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