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Inleiding
De Stchtng Vrienden van de Jessehofo (hierna ook aangeduid als Vriendenstchtng) is 13 maart 2013 foormeel 
opgericht door het ondertekenen van de statuten bij de notaris. Tegelijkertjd is de inschrijving bij de Kamer van
Koophandel geregeld.

Doel van de Stchtng is het verwerven en beheren van fnanciële middelen afomstg van individuele personent, 
bedrijven en organisates (als vriendt, donateur ofo sponsor)t, waarmee actviteiten van De Jessehofo (mede) 
mogelijk worden gemaakt.

Dit Financieel Jaarverslag geef de fnanciële situate weer per 31 december 2019 en legt verantwoording afo 
over het gevoerde fnanciële beleid van de Vriendenstchtng in 2019t, het zesde volledige jaar van bestaan. 

Balans per 31 december 2019
Aictvra Pannevra

Omnichiejvreing  Bndniag Omnichiejvreing Bndniag

Saldo Spaarrekening €         982t,09 Eigen vermogen  €    18.069t,17

Saldo Bankrekening €   17.312t,93 Nog te betalen aan De Jessehofo 225t,85

Tftaal €   18.295,02 Tftaal  €    18.295,02

Vermogenspositie

Vermogen per 31 december 2013  €         78t,11

Vermogen per 31 december 2014  €       653t,75

Vermogen per 31 december 2015  €    2.271t,29

Vermogen per 31 december 2016  €    4.087t,41

Vermogen per 31 december 2017  €  13.876t,42

Vermogen per 31-december 2018 €..16.936t,01

Vermogen per 31-december 2019 €..18.069t,17
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Rekening en verantwoording over 2019
Er zijn geen specifeke actes geweest gericht op het werven van nieuwe donateurs en sponsoren. Het bedrag 
aan eenmalige en periodieke gifen van privépersonen en zakelijke donateurs samen is mede daardoor licht 
gedaald ten opzichte van 2018. Uiteindelijk is er op deze wijze een bedrag van in totaal € 1532t,50 
binnengekomen aan gifen. (in 2018: € 1585t,00). 

Aan eenmalige gifen is in 2018 een bedrag van € 200t,00 binnengekoment, aan periodieke gifen € 1332t,50. Die 
laatste vertonen een onregelmatg patroont, doordat er bijdragen per maand en per kwartaal zijn toegezegd en 
in enkele gevallen vaste jaarlijkse bijdragen.  Inmiddels hebben 2 donateurs gebruik gemaakt van de ANBI-
regelingt, waardoor hun periodieke gifen volledig afrekbaar zijn van de inkomstenbelastng. Formulieren 
hiervoor zijn bij het bestuur van de Vriendenstchtng verkrijgbaart, evenals hulp bij het (gezamenlijk) invullen 
daarvan.

Aan fnanciering van actviteiten van de Jessehofo is in 2017 in totaal € 361.70 uitgegevent, in 2019 uitsluitend aan
actviteiten voor de vrijwilligers. De vriendenstchtng wil hiermee de vrijwilligers bedanken voor hun grote inzet
voor de gasten van de Jessehofo.

In 2018 was een bedrag van € 225t,85 nog niet betaald aan de Jessehofot, maar per ongeluk overgeboekt naar de 
Rendementsrekening (Spaarrekening) van de Vriendenstchtng. De toegezegde correcte hiervan in 2019 heef 
niet plaatsgevonden. Het nieuwe bestuur zal dit in 2020 alsnog corrigeren.

De kosten voor de bankrekening (€157t,59) zijn nog steeds relatefo hoog ten opzichte van wat op de rekening 
staatt, maar door het toenemende saldo op de betaal- en spaarrekening is de verhouding wel verbeterd. In 2019
zijn er in het geheel geen rente-inkomsten geweest.

Samenvatend leidt dit tot het volgende overzicht van inkomsten en uitgaven:
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Iinkfmntndin  Uetgavrndin

Periodieke gifen €    1.182t,50 Kosten Bank €         157t,59

Eenmalige gifen €        200t,00 Uitgaven voor actviteiten Jessehofo €         361t,70

Donates zakelijke sponsoren €        150t,00

Rente-inkomsten €            0t,00 subtotaal €         519t,29 

Positief Saldo €      1.013,21

Tftaal batndin €    1.532,50 Tftaal lantndin €     1.532,50

Overige financiële informatie
Medio 2014 heef de Belastngdienst de Stchtng Vrienden van de Jessehofo erkend als ANBI-organisate.

Dat betekent dat mensen en bedrijven die ons fnancieel steunen hun bijdrage als gif kunnen afrekken. Het 
foormulier hiervoor is bij het bestuur verkrijgbaar. Nadere toelichtng op de afrekbaarheid van gifen is te vinden
op www.belastngdienst.nl/gifen . Er zijn ook in 2019 twee aanvragen voor verklaringen binnengekomen. 
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