
Financieel Jaarverslag 2018 

Stichting Vrienden van de Jessehof 

(opgericht 13 maart 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delft, 20 juni 2019 

Final 

  

 



 

 
 

Jaarverslag 2018 Stichting Vrienden van de Jessehof Pagina 1 

Inhoudsopgave 
Inleiding ................................................................................................................................................................... 2 

Balans per 31 december 2018 ................................................................................................................................. 2 

Vermogenspositie ................................................................................................................................................... 2 

Rekening en verantwoording over 2018 ................................................................................................................. 3 

Overige financiële informatie .................................................................................................................................. 4 

 

  



 

 
 

Jaarverslag 2018 Stichting Vrienden van de Jessehof Pagina 2 

Inleiding 
De Stichting Vrienden van de Jessehof (hierna ook aangeduid als Vriendenstichting) is 13 maart 2013 formeel 

opgericht door het ondertekenen van de statuten bij de notaris. Tegelijkertijd is de inschrijving bij de Kamer van 

Koophandel geregeld. 

Doel van de Stichting is het verwerven en beheren van financiële middelen afkomstig van individuele personen, 

bedrijven en organisaties (als vriend, donateur of sponsor), waarmee activiteiten van De Jessehof (mede) 

mogelijk worden gemaakt. 

Dit Financieel Jaarverslag geeft de financiële situatie weer per 31 december 2018 en legt verantwoording af 

over het gevoerde financiële beleid van de Vriendenstichting in 2018, het vijfde volledige jaar van bestaan.  

Balans per 31 december 2018 
Activa Passiva 

Omschrijving  Bedrag  Omschrijving Bedrag 

Saldo Spaarrekening €         982,09 Eigen vermogen  €    16.936,01 

Saldo Bankrekening €   16.179,77 Nog te betalen aan de Jessehof €         225,85 

Totaal €   17.161,86 Totaal  €    17.161,86 

Vermogenspositie 

Vermogen per 31 december 2013  €         78,11 

Vermogen per 31 december 2014  €       653,75 

Vermogen per 31 december 2015  €    2.271,29 

Vermogen per 31 december 2016  €    4.087,41 

Vermogen per 31 december 2017  €  13.876,42 

Vermogen per 31-december 2018 €..16.936,01 
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Rekening en verantwoording over 2018 
Er zijn geen specifieke acties geweest gericht op het werven van nieuwe donateurs en sponsoren. Het bedrag 

aan eenmalige en periodieke giften van privépersonen en zakelijke donateurs samen is mede daardoor gedaald 

ten opzichte van 2017. Uiteindelijk is er op deze wijze een bedrag van in totaal € 1585,00 binnengekomen aan 

giften. (in 2017: € 2040,00). De totale inkomsten zijn echter eenmalig fors gestegen door een gift van Fonds 

1818 namens de burgemeester van Delft. Dit vanwege het 200-jarig bestaan van Fonds 1818. Er moet nog 

worden overlegd met het bestuur van De Jessehof hoe deze gift het beste ten goede kan komen aan De 

Jessehof. 

Van het legaat dat de Stichting Vrienden van de Jessehof in 2017 mocht ontvangen, heeft in 2018 de 

eindafrekening plaatsgevonden. Dit resulteerde in een bijschrijving van € 58,60.  

Hiervoor onze hartelijke dank!  

Er zijn in 2018 geen bijzondere acties geweest die geld hebben opgeleverd voor de Stichting. De jaarlijkse Rabo 

Sponsorfietstocht is door de Rabobank vervangen door een andersoortige actie, waaraan de Vriendenstichting 

niet kon deelnemen. 

Aan eenmalige giften is in 2018 een bedrag van € 490,00 binnengekomen, aan periodieke giften € 945,00. Die 

laatste vertonen een onregelmatig patroon, doordat er bijdragen per maand en per kwartaal zijn toegezegd en 

in enkele gevallen vaste jaarlijkse bijdragen.  

Aan financiering van activiteiten van de Jessehof is in 2017 in totaal € 928,25 uitgegeven. Hiervan is een bedrag 

van € 225,85 nog niet betaald aan de Jessehof, maar per ongeluk overgeboekt naar de Rendementsrekening 

(Spaarrekening) van de Vriendenstichting. In 2019 zal dit worden gecorrigeerd. 

Daarnaast is er een eenmalige bijdrage van € 2000,00 gegeven aan de renovatie van de keuken, zodat de 

bereiding van de maaltijden makkelijker en hygiënischer kan plaatsvinden.  

De kosten voor de bankrekening (€155,76) zijn nog steeds relatief hoog ten opzichte van wat op de rekening 

staat, maar door het toenemende saldo op de betaal- en spaarrekening is de verhouding wel verbeterd. In 2018 

zijn er in het geheel geen rente-inkomsten geweest. 

Samenvattend leidt dit tot het volgende overzicht van inkomsten en uitgaven: 
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Inkomsten   Uitgaven 

Periodieke giften €    945,00 Kosten Bank €      155,76 

Eenmalige giften €    490,00  Uitgaven voor activiteiten Jessehof €      928,25 

Donaties zakelijke sponsoren €     150,00 Bijdrage renovatie Keuken €   2.000,00 

Opbrengst activiteiten Vriendenstichting €         0,00    

Bijzondere baten (gift Fonds 1818} €  4.500,00   

Legaat €       58,60 subtotaal €   3.084,01  

Rente-inkomsten  €         0,00 Positief Saldo €   3.059,59 

Totaal baten € 6.143,60 Totaal lasten €   6.143,60 

Overige financiële informatie 
Medio 2014 heeft de Belastingdienst de Stichting Vrienden van de Jessehof erkend als ANBI-organisatie. 

Dat betekent dat mensen en bedrijven die ons financieel steunen hun bijdrage als gift kunnen aftrekken. Het 

formulier hiervoor is bij het bestuur verkrijgbaar. Nadere toelichting op de aftrekbaarheid van giften is te vinden 

op www.belastingdienst.nl/giften . Er zijn ook in 2018 geen aanvragen voor verklaringen binnengekomen.  


