
Jaarverslag en jaarrekening Stichting Dankbaar.org, okt. 2011-dec. 2012 

 
Een jaarverslag moet ‘de mogelijkheid bieden een verantwoord oordeel te vormen over het vermogen en het 
resultaat van de onderneming’. Nu is Stichting Dankbaar.org geen onderneming in de meest gebruikelijke 
vorm. De Stichting is opgericht met het oog op de PR die door het artikel in Happinez veroorzaakt zou worden 
en dat hebben we geweten. Net voor het artikel uitkwam waren we bij de notaris en de Kamer van Koophandel 
en was onze stichting een feit (20 oktober 2011). Daarna kwam er een storm van bestellingen, die in 2012 
luwde maar toch door bleef lopen. Bij deze een overzicht van de baten en lasten en een balans (over boekjaar 
2011 en 2012). 
 
 
 

Balans 
 ACTIVA  20-10-2011 31-12-2012 
 Materiële vaste activa - - 

 Inventaris 33 200 

 Voorraad (losse kralen etc.) 170 3.275 

 Voorraad (gereed product) 6.300 2.100 
 Vorderingen  

 
  

 Liquide middelen (lopend)  1.251 
 Liquide middelen (spaar), totaal is 

24.184 
0 24.184 

 Waarvan reservering BTW (11.000)   
 En reservering bedrijfsvoering (5.000)   
    

 Totaal activa 6.503 31.010 

    

 PASSIVA    
 Ondernemingsvermogen  25.010 
 Kortlopende schulden 6.503 6.000 

    
 Totaal passiva (moet gelijk zijn aan 

totaal activa) 
6.503 31.010 

 
Ondertekend op: 
 
Door: 
Lisette Doesburg    Adriënne Baars    Alexandra Tsilavis 
 
 
Toelichting 

We zijn gestart met kapitaal uit een erfenis van Lisette en een vooruitbetaling van de notariskosten door de 

familie Schuyt. Daarna zijn de strengen zo goed verkocht dat we aardig kapitaal opgebouwd hebben en dat de 

nieuwe voorraad aangeschaft kon worden uit de opbrengsten. 

In 2012 is al de schuld van de notariskosten ingelost, in 2013 zal de schuld uit de erfenis (gedeeltelijk) 

terugbetaald worden.   

De Belastingdienst heeft besloten dat wij een Stichting zonder winstoogmerk zijn. In 2012 hebben wij ook de 

ANBI-status verworven. Daardoor is er o.a. een vrijstelling van de BTW plicht tot een hoogte van ongeveer 

68.000 euro. Omdat overschrijding resulteert in een naheffing over het hele bedrag is een reservering ten 

hoogte van het BTW bedrag (circa 11000) opgenomen bij de activa.  



Winst- en verliesrekening 
 

  2011 2012 totaal 

 Opbrengsten 27.072 18.566 45.638 
 Netto omzet   29.186 

 Waarvan oninbaar  -87 -87 

 Financiële opbrengsten 
(rente) 

 334 334 

 Giften  108 108 
 Opbrengst totaal 27.072 18.921 45.993 

 

  2011 2012 totaal 

 Kosten van grond- en 
hulpstoffen 

6.132 7.404 13.536 

 Financiële lasten 20 33 53 

 Porto 2.002 1.214 3.216 

     
 Totaal kosten 8.154 8.651 16.805 

 

  2011 2012 Totaal 

 Schenkingen    

 In natura 330 570 900 

 Donaties  1.213 1.213 

     
 Schenkingen totaal 330 1.783 2.113 

 

  2011 2012 totaal 

 Overige uitgaven 116  116 

 Notaris 
(oprichtingskosten) 

502  502 

 Bestuur 185 119 304 
 Vrijwilligersvergoeding  1.143 1.143 

     
 Overige uitgaven totaal 803 1.262 2.065 

 
Eigen vermogen op 31-12-2012: 25.010 
 
Toelichting 
In 2011 was er veel te doen, en zijn er geen schenkingen gedaan. De vrijwilligers zijn ook pas in de loop van 
2012 beloond voor hun inzet. De grootste kostenpost voor het bestuur was de oprichting van de Stichting bij de 
notaris. De portokosten bestaan uit porto op de verzendingen en de verschillende kosten (verzendkosten, 
douane etc.) van de bestellingen van buiten Nederland. Omdat de strengen betaald worden voor ze verstuurd 
worden staat bij oninbaar de strengen die wel verstuurd zijn maar bij de post kwijtgeraakt zijn. Op een totaal 
van 2664 strengen (in 2011 en 2012) valt dat dus hartstikke mee. Naast de strengen via de webshop zijn er ook 
kerstpakketten gemaakt en worden de strengen verkocht in verschillende winkels. 
Voor 2013 staat een nieuwe webwinkel (geïntegreerd in de website Dankbaar.org) en een Engelstalige 
webwinkel en meer publiciteit op het programma. Ook wordt het ambassadeursprogramma opgezet. 
 
Donaties 
Bijdrage aan wereldlichtjesdag (9 december) voor kaarsjes: 50 
via Delen geeft meer gespaard en uitbetaald aan Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp: 62,50 
Gift idealenkompas Greenwish 100 
Stichting jonge helden 1.000 
 
Schenkingen in natura (strengen en toonbankdoosjes) 
2011: 26 strengen, 330 
2012: 27 volwassenen en 14 kinder/tienerstrengen, 5 toonbankdoosjes, totaal 570 


