VERKORTE JAARREKENING 2012
STICHTING VRIENDEN VAN DE AGRARISCHE STICHTING BLARICUM

MEERJARENOVERZICHT

2012

2011

2010

ontvangen donaties en giften
particuliere giften
bijdragen van derden

900
0
4.500

830
500
0

828
0
0

toegekende bestemmingen als
percentage van de ontvangen baten
idem cumulatief
kosten eigen fondsenwerving als
percentage van de ontvangen baten

99 %

139 %

0%

95 %
1%

85 %
0%

0%
0%
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GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2012

31.12.2012
€

31.12.2011
€

ACTIVA

Vlottende activa
Liquide middelen

2.868

2.158
2.868
2.868

2.158
2.158

333

223

Fondsen

2.535

1.825

Nog te betalen kosten

0
2.868

110
2.158

PASSIVA
Eigen Vermogen
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012

2012
€
Baten uit eigen fondswerving
Giften van derden
Bijdrage Lions Blaricum-Laren
Bijdrage uit Gemeenschapsfonds
Som der baten
Kosten beheer en administratie
Som der lasten

RESULTAAT

900
0
2.000
2.500

2011
€
830
500
0
0

5.400
38

1.330
0

38

0

5.362

1.330

In afwijking van het bepaalde in RJ 640.204 is geen begroting opgenomen, daar dat niet zinvol
is.

RESULTAATBESTEMMING:
2012

2011

Toevoeging aan bestemmingsfonds
Ontrekking/toevoeging aan
bestemmingsreserve

5.362

1.825

RESULTAAT

5.362
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0

-

495
1.330

TOELICHTING OP DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

ALGEMEEN
De activiteiten van Vrienden van ASB bestaan uit het werven van donaties, met als doel
financiele bijdrages te leveren aan de Agrarische Stichting Blaricum.
De Stichting is opgericht op 29 december 2009 en had een 1e boekjaar 2009/2010 tot en met 31
december 2010.
Het bestuur bestaat statutair uit minimaal 3 leden; het bestuur bepaalt zelf de feitelijke omvang
van het bestuur, thans 4. Er zijn geen voordrachtsrechten. Bestuursleden worden voor een
termijn van 3 jaar benoemd, met de mogelijkheid van herbenoeming.
De benoemingstermijnen zijn als volgt:
Erwin Capitain
Erwin van den Berg
Harm Kremer
Jan Piet van Harseler

voorzitter
secretaris
penningmeester
lid

t/m december 2014
t/m juni 2014
t/m juni 2015
t/m december 2012

De heer Van Harseler is herbenoembaar. Dit besluit zal worden bekrachtigd in de
bestuursvergadering van 2013.
ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De Richtlijn 650 voor Fondsenwervende Instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving
worden toegepast.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de
activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Donaties worden
op kasbasis verantwoord. Verliezen en risico's 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.
Uitgangspunten bij fondsenwerving
Met name middels flyers, en met inzet van vrijwilligers, worden donateurs geworven, met een
minimum van € 25 per jaar. Het bestuur streeft ernaar hierbij geen kosten te maken.

Liquide middelen

Bank, rekening-courant rekeningen
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31.12.2012
€
2.868
2.868

31.12.2011
€
2.158
2.158

Eigen vermogen
Alle ontvangen baten, na aftrek van eventuele kosten, worden door het bestuur ter bestemming
aangehouden voor door de Agrarische Stichting Blaricum (ASB) aan te dragen projecten.
Hiertoe wordt een bestemmingsreserve aangehouden.
Het bestuur besluit over toekenning van gelden aan door de ASB concrete projecten. Dergelijke
bijdragen worden dan onttrokken aan de bestemmingsreserve en toegevoegd aan een
bestemmingsfonds. Uitbetaling aan de ASB gaat vervolgens ten laste van het gevormde
bestemmingsfonds.
Gegeven de aard van de activiteiten en het ontbreken van enig risicoprofiel, houdt het bestuur
naast de bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen geen continuiteitsreserve of overige
reserves aan.
Bestemmingsreserve
--------------------Het verloop van de bestemmingsreserve kan als volgt worden weergegeven:
Stand per 1 januari 2012
Bij: vrijval in 2010 gereserveerde kosten
Stand per 31 december 2012

€
223
110
333

De bestemmingsreserve betreft ontvangen middelen die ter beschikking staan van het Bestuur, en
die door het Bestuur kunnen worden toegewezen aan projecten van de Agrarische Stichting
Blaricum.
Bestemmingsfonds padenproject
--------------------------------------Het verloop van de bestemmingsfonds padenproject kan als volgt worden
weergegeven:
Stand per 1 januari 2012
Af: uitgekeerd in 2012
Bij: toevoeging krachtens voorgestelde resultaatbestemming 2012
Stand per 31 december 2011

€
1.825
4.652
5.362
2.535

Het padenproject van de ASB betreft het Warandepark, een schitterend wandelgebied met een
grote diversiteit in landschap en natuur. Om de recreatieve kwaliteit te verbeteren zal de
bebording (er staan 34 borden in het gebied) worden vervangen, de 5 aanwezige zitbankjes
worden opgeknapt resp. vervangen, alsmede 2 picknicksets worden aangebracht, en zal een
informatiepaneel voor het gehele gebied worden neergezet. Tevens worden de wandelpaden en
het ruiterpad weer hersteld.
De ASB heeft dit project begroot op ca € 18.500; inclusief de bijdrage van onze Stichting en met
subsidies en bijdragen van derden heeft de ASB dit bedrag volledig kunnen financieren.
Het Bestuur heeft in oktober 2012 besloten uit de bestemmingsreserve een bedrag van € 1.825
voor het padenproject beschikbaar te stellen, alsmede de daartoe ontvangen bijdrage van het
Gemeenschapsfonds ad € 2.500 beschikbaar te stellen en uit de nog te ontvangen bijdrage van de
Lions een aanvullend bedrag van € 2.000 beschikbaar te stellen.
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In de resultaatbestemming is het voorgenomen bestuursbesluit opgenomen om aanvullend een
bedrag van € 862 voor dit project te bestemmen, zijnde de donaties ontvangen in 2012 van € 900
minus de kosten in 2012 ad € 38.
Incl. de besluitvorming in 2012 is de resultaatbestemming € 5.362.
OVERIGE TOELICHTING EN ONDERTEKENING VAN DE JAARREKENING

Personeel
Gedurende het verslagjaar was er geen personeel in loondienst.
De vier bestuurders hebben in 2012 geen beloning genoten.
Ondertekening van de jaarrekening
Blaricum, 10 juni 2013
H.J.W. van den Berg
E.R. Capitain
H.J.F. Kremer
J.P. van Harseler
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