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“Onze kennis uit het verleden  

Is de bouwsteen voor morgen.” 
 

De Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld stimuleert, 

initieert en ondersteunt sinds 1997 initiatieven voor verbetering 

van de woon-, werk- en leefomgeving. De stichting streeft naar 

een samenleving waarin iedereen zich bewust is van de oorzaken 

en gevolgen van pesten en [zinloos]geweld. De stichting gaat voor 

meer bewustwording. Voor meer onderling respect, tolerantie 

en voor een veilige leefomgeving waar iedereen zich thuis voelt. 

De stichting staat synoniem voor Moed. 

 

Moed is nodig om je eigen leefomgeving te verbeteren! 
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1.1.  Algemeen 

 
Vestigingsplaats 
Stichting Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld is statutair gevestigd te Noordwijk. 
 
1.2. Continuïteit 

 
In 2011 zijn de laatste werknemers uit dienst getreden en worden de activiteiten met behulp van 
vrijwilligers uitgevoerd. Zodra er voldoende financiële draagkracht is zullen de activiteiten met 
betaalde werknemers uitgevoerd gaan worden. Op grond van deze vooruitzichten is het bestuur en  
de directie van mening dat het voortbestaan van de stichting niet onaannemelijk Is. Derhalve zijn  
de waarderingsgrondslagen gebaseerd op van continuïteit. 
 

1.3. Algemene grondslagen voor de waardering van activa en passiva 
 

De jaarrekening is opgesteld op basis van de herziene Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen. 
Doel van deze richtlijn is beter inzicht te geven in de kosten van de organisatie en besteding van  
de gelden in relatie tot het doel waarvoor fondsen bijeengebracht zijn. Op grond hiervan is de 
indeling van de balans, staat van baten en lasten en de toelichting hierop op onderdelen aangepast. 
Voor zover mogelijk zijn de vergelijkende cijfers van voorgaand jaar en de begroting eveneens 
aangepast aan de nieuwe indeling. 
 
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. 
Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 
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. 
 
1.4. Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

 
Vorderingen 
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijke 
geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis 
van individuele beoordeling. 
 
Reserves en fondsen 
Het vermogen van de Stichting wordt aangewend voor de doelstelling van de Stichting. Het vermogen 
is onderverdeeld in reserves en fondsen. De reserves worden benoemd door het bestuur terwijl de 
fondsen door derden worden benoemd. 
 
1.5. Grondslagen voor bepaling van het saldo van baten en lasten 

 
Donaties, giften en schenkingen 
De baten hieronder vermeld bevatten alle donaties van particulieren en bedrijven. De donaties zijn 
éénmalig of structureel van aard. 
 
Verkoop van artikelen 
Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en 
verleende diensten onder aftrek van kortingen. 
 
Kostprijs van de verkochte artikelen 
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De kostprijs van de verkochte artikelen omvat de direct aan de in het boekjaar geleverde goederen 
toe te rekenen inkoopwaarden. 
 
Kostendoorbelastingen 
Binnen de Stichting worden de volgende hoofdactiviteiten onderscheiden. 
 
- Voorlichting    - Fondsenwerving 
- Mentaliteitsverandering  - Beheer en administratie 
 
Directe kosten 
Hieronder worden de kosten verantwoord die direct aan de hoofdactiviteiten zijn toe te rekenen. 
 
Uitvoeringskosten eigen organisatie 
Ter ondersteuning van de activiteiten heeft de Stichting uitvoeringskosten. 
De uitvoeringskosten eigen organisatie (personeelskosten, kantoor- en huisvestings- kosten, kosten 
bestuur, afschrijvingen en rentekosten) worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben 
en zijn verbijzonderd naar de hoofdactiviteiten van de stichting. 
De toerekening van de uitvoeringskosten aan de hoofdactiviteiten vindt plaats op basis van de 
urenbesteding van de bureaumedewerker(s) aan de hoofdactiviteiten. 
De overige uitvoeringskosten zijn op basis van deze urenbesteding toegerekend. 
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1.6. Balans per 31 december 2019 

(na resultaatbestemming) 
 
ACTIVA Noot 31-dec-2019 31-dec-2018

€ ---------------- € ----------------

Vlottende activa

Vorderingen 1

Overige vorderingen 3.473             -                    

3.473             -                    

Liquide middelen 2

Banken 11.960           9.889             

11.960           9.889             

15.433           9.889             

PASSIVA

Eigen vermogen 3

Reserverekening 8.546             3.502             

Fonds Activa Doelstelling 6.387             6.387             

14.933           9.889             

Kortlopende schulden 4

Overlopende passiva 500                -                    

500                -                    

15.433           9.889             
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1.7. Staat van baten en lasten over 2019 

 
Noot 2019

€ ----------------

Baten 5 35.436           

Wijziging in gereed produkt

en onderhanden werk

Overige bedrijfsopbrengsten 6 -                    

Som der baten 35.436           

Lasten

Kostprijs verkoop artikelen 6 2.265             

Besteed aan doelstellingen 6 27.415           

Werving baten 7 212                

Beheer en administratie 8 500                

Som der lasten 30.392           

Resultaat 5.044             

Het resultaat is als volgt verwerkt:

Reserverekening 5.044             

Fonds Activa Doelstelling -                    

5.044             
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1.8. Toelichting op de balans 

 
1 Vorderingen 31-dec-2019 31-dec-2018

€ ---------------- € ----------------

Overige vorderingen
Overige vorderingen 3.473             -                    

3.473             -                    

2 Liquide middelen

Banken
ABN AMRO, rekening-courant 2.052             3.677             

Rabobank, betaalrekening 8.808             6.212             

ING, betaalrekening 1.100             -                    

11.960           9.889             

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de 

stichting.

3 Eigen vermogen

2019 2018

€ ---------------- € ----------------

Reserverekening
Stand begin boekjaar 3.502             3.502             

Mutatie 5.044             -                    

Stand einde boekjaar 8.546             3.502             

Fonds Activa Doelstelling
Stand begin boekjaar 6.387             6.387             

Mutatie -                    -                    

Stand einde boekjaar 6.387             6.387             

4 Kortlopende schulden 31-dec-2019 31-dec-2018

€ ---------------- € ----------------

Overlopende passiva
Overige nog te betalen kosten 500                -                    

500                -                    
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1.9. Toelichting op de staat van baten en lasten 

 
2019

€ ----------------

5 Baten uit eigen fondsenwerving

Donaties, giften en schenkingen 350                

Advieswerkzaamheden en gastlessen 30.902           

Verkoop van artikelen (brutowinst) 4.184             

35.436           

Verkoop van artikelen
Netto-omzet 4.184             

Kostprijs 2.265             

1.919             

6 Besteed aan doelstellingen

Uitvoeringskosten Voorlichting (50% van het totaal) 13.708           

Uitvoeringskosten Mentaliteitsverandering (50% van het totaal) 13.707           

27.415           

Uitvoeringskosten 2019

€ ----------------

Personeelskosten

Vrijwilligers vergoedingen 1.500             

1.500             

Huisvestingskosten

Huur 11.900           

11.900           

Kantoor- en algemene kosten

Automatiseringskosten 978                

Promotiemateriaal 1.204             

Portokosten 254                

Autokosten 3.808             

Verzendhuis versturen artikelen 1.002             

Internetkosten en kosten website 2.180             

Kosten beeldmerk 987                

Overige posten 3.602             

14.015           

Totaal uitvoeringskosten 27.415           
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Toelichting op de staat van baten en lasten, vervolg 
 
 

2019

€ ----------------

7 Werving baten

Kosten fondsenwerving 212                

212                

Baten Fondsenwerving 35.436           

% kosten Fondsenwerving 0,6%

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) hanteert een norm van maximaal 25%.

8 Beheer en administratie

Administratiekosten 500                

500                
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Postadres:   Postbus 359, 2200 AJ Noordwijk 

E-mail:    contact@zinloosgeweld.nl 

Website:  zinloosgeweld.nl  

KvK:   411 70 108 

 

Facebook:   ZinloosGeweld 

Instagram:  stichtingzinloosgeweld 

YouTube:  LSTZG 

 

Het lieveheersbeestje® van de stichting is een beschermd beeldmerk. 


