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1.  JAARREKENING



Stichting Lenteloop Bilthoven

1.1  Bestuursverslag

Voor het bestuur ontwikkelde het beoogde lustrumjaar 2020 zich tot een ingewikkeld jaar waarin 

moeilijke beslissingen moesten worden genomen vanwege de uitbraak van de Covid-19 pandemie. 

Door de uitbraak van het virus en de door de overheid opgelegde maatregelen in dit verband, kon het 

evenement niet doorgaan en moest het lustrumevenement op de 2e pinksterdag 

Na ampele overwegingen hebben wij besloten een alternatief Doe Wat Je Kan programma te 

organiseren zodat wij toch nog in staat waren om onze ALS doelen te steunen. Vele deelnemers, en ook 

veel sponsoren, hebben bijgedragen aan de Doe Wat Je Kan (DWJK) actie die daardoor als zeer 

Door de crisis was het ook financieel een lastig jaar. Sponsorgelden waren minder, (sommige) uitgaven 

waren al gedaan en uiteraard was het aantal deelnemers veel minder. Omdat de uiteindelijke lustrum 

editie geen doorgang kon vinden, hebben wij als bestuur besloten de deelnemers aan te bieden hun 

inschrijfgeld terug te kunnen vragen. Hiervan is slechts door een drietal deelnemers gebruikgemaakt. 

Het bestuur is bijzonder verheugd dat zij in staat is geweest om ALLE deelnemers gelden (zowel de 

- 75% ten behoeve van CURE: het Tricals project

- 25% ten behoeve van CARE: het Mauritshuis

Wij hebben de Stichting ALS Nederland op 1 juni een cheque van € 157.000 ten behoeve van deze 

doelen mogen overhandigen. Dat alle deelnemersgelden naar de ALS goede doelen zijn gegaan is met 

name mogelijke gemaakt door de sponsoren. De sponsorcommissie is in staat geweest zoveel 

sponsorgelden en giften bijeen te brengen, dat daaruit alle organisatiekosten konden worden betaald.

Tevens zijn dit boekjaar twee nagekomen posten van in totaal € 2.719 (leges gemeente de Bilt en 

afrekening beveiliging) meegenomen.

Een en ander resulteert in een negatief resultaat van € 773. Daarnaast blijft de continuïteitsreserve van 

€ 20.000,= staan. Tevens is door het uitstellen van het lustrumevent een bedrag van € 8.500 blijven 

staan voor 2021, dat bestaat uit sponsorgelden die al waren toegezegd voor de lustrumeditie.

De begroting voor 2021 is opgenomen in de staat van baten en lasten (zie 1.3). De begroting van de 

inkomsten is, vanuit het oogpunt van voorzichtigheid, behoudend gehouden. De uitgaven van het 

evenement van volgend jaar zijn daarentegen ruim begroot. De extra kosten zijn enerzijds erop gericht 

om aandacht te geven aan het uitgestelde lustrumevenement. Anderzijds betreft het de kosten voor 

meer professionele ondersteuning. Dit laatste is het gevolg van de wens van het bestuur om nog meer 

gebruik te maken van professionele ondersteuning, met als doelstelling hierdoor nog meer geld op te 

Eerdere jaarrekeningen hadden telkens betrekking op een periode van 1 november van ieder jaar tot 1 

november van het daaropvolgende jaar.  Het bestuur wil beter aansluiten bij de statuten om welke 

reden deze jaarrrekening ziet op de periode 1 november 2019 tot en met 31 december 2020.

In de toekomst kan dan steeds de jaarrekening per kalenderjaar worden opgemaakt en vastgesteld. 
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Stichting Lenteloop Bilthoven

1.2  Balans per 31 december 2020

(Na resultaatbestemming)

31 december 2020 31 oktober 2019

ACTIVA € € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa

Diverse materialen PM PM

Vlottende activa

Voorraad medailles 2.205       

Te vorderen BTW 60            1.934       

Liquide middelen 28.262     23.675     

Totaal vlottende activa 30.527    25.609    

Totaal activazijde 30.527 25.609
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Stichting Lenteloop Bilthoven

1.2  Balans per 31 december 2020

(Na resultaatbestemming)

31 december 2020 31 oktober 2019

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Continuiteitsreserve 20.000 20.000     

Vrije reserve 2.027 2.800

Totaal Eigen vermogen 22.027 22.800

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Vooruitontvangen sponsorgelden 8.500       -

Overige schulden - 2.809

Totaal Vreemd vermogen 8.500 2.809

Totaal passivazijde 30.527 25.609
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Stichting Lenteloop Bilthoven

1.3  Staat van baten en lasten over de periode 1 november 2019 - 31 december 2020

Realisatie 2020 Realisatie 2019 Begroting 2021

€ € € € € €

Donaties ALS website 158.386  212.191   PM

Sponsoren 13.290    28.300     25.000

Giften en donaties 25.255    20.240     10.000

Bijdrage horeca - 4.100       3.500

Veilingopbrengsten - 2.905       PM

Deelnemersgelden - 2.287 PM

Emballage acties 518          1.217       PM

Totaal baten 39.063    59.049     38.500    

Totale baten 197.449 271.240 38.500

Kosten organisatiebureau 13.937 15.700 18.000

Bestuurskosten 89 1.187 1.250

Promotiekosten 427 673 1.000

Administratieve kosten 288 412 300

Totaal organisatiekosten 14.741    17.972     20.550    

Aankleding terrein - 11.007 15.000

Dagactiviteiten / DWJK 2.596 3.815 5.000

Licht & Geluid - 3.666 3.750

Verkeersregeling - 2.470 2.500

Tijdsregistratie - 3.204 3.500

Medailles - 2.397 2.750

Overige kosten - 732 1.000

Nagekomen kosten 2.719 - -

Totaal kosten evenement 5.315      27.291     32.500    

Extra stortingen teller 21.166    

Cheque voor goede doel 157.000  215.000   PM

Totale kosten 198.222 260.263 53.050

Saldo van baten en lasten -773 10.977 -14.550
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Stichting Lenteloop Bilthoven

1.4  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 

financiële verslaggeving.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met de 

cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De Stichting heeft de 

beschikking over diverse activa, voortkomend uit de logistieke functie (banners, spandoeken etc) alsook uit overige 

functies (kostuums bestuur). Voor deze eigendommen van de Stichting is geen waarde opgenomen. 

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter 

vrije beschikking. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Eigen vermogen

Met ingang van 2019 is een continuiteitsreserve gevormd. Deze reserve is door het Bestuur vastgesteld op € 

20.000 en is gevormd om het eerstvolgende jaar te kunnen voldoen aan de verplichtingen die de Stichting is 

aangegaan. Het bedrag van de vrije reserves staat vrij ter beschikking.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden, voor zover 

niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten 

en andere lasten van het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten 

zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd of de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun 

oorsprong vinden in het verslagjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Baten uit giften en donaties

Giften worden verantwoord op het moment van ontvangst.
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Stichting Lenteloop Bilthoven

1.5  Toelichting op de balans

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

2020

Apparatuur en inventaris €

Aanschafwaarde per 1 november 2019 PM

Cumulatieve afschrijvingen per 1 november 2019 -

Boekwaarde per 1 november 2019 PM

Investering 2019/2020 -

Desinvesteringen -

Afschrijvingen -

Mutaties 2019/2020 PM

Aanschafwaarde per 31 december 2020 PM

Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2020 -

Boekwaarde per 31 december 2020 PM

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN 2020 2019

Continuiteitsreserve

Stand per 1 november vorig jaar - -

Uit vrije reserve 20.000 -

Naar vrije reserve - -

Stand per 31 december 20.000 -

Vrije reserve

Stand per 1 november vorig jaar 2.800 11.823

Uit: voorstel resultaatbestemming -773 10.977

Naar continuiteitsreserve - -20.000

Stand per 31 december 2.027 2.800
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Stichting Lenteloop Bilthoven

1.6  Verslag van de commissie kascontrole

Deventer, 18 augustus 2021

Piet-Hein de Leeuw

……………………………….
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De kascontrolecommissie, bij name van P.H.J.M. de Leeuw, heeft een controle uitgevoerd op de 

jaarrekening, boekhouding en het financiële beleid van de Lenteloop 2020 van Stichting Lenteloop 

Bilthoven, boekjaar 1 november 2019 - 31 december 2020.

Naast de controle op de cijfers heeft hij zich laten informeren over :

- de aangegane verplichtingen voordat bekend werd dat de Covid-19 pandemie uitbrak

- het gevoerde financiële beleid oa ten aanzien van de wijzigingen in uitvoering, 

- betalingsmandaat voor betaalde facturen, 

- het beheer van contante geld / betalingen, 

- andere taken uit te voeren op het gebied van financiën.  

Tevens is de jaarrekening gecontroleerd aan de hand van de uitgangspunten zoals opgenomen in de 

stichtingsstatuten, de ANBI-voorwaarden en het gestelde op de website ALS Lenteloop Bilthoven.

In  tegenstelling met voorgaande jaren zijn geen uitzonderingen geconstateerd:

Conform het gestelde in de oprichtingsacte artikel 9 lid 1, valt het boekjaar in deze jaarrekening 

samen met het kalenderjaar. 

De totale inkomsten DWJK-actie 2020 bedragen € 197.449 en de donatie aan het goede ALS doel 

betrof € 157.000. Hiermee is er ca. 20% van de inkomsten besteed aan de organisatie van het 

evenement. Wat als een redelijke verhouding tussen beheerkosten en bestedingen wordt beschouwd, 

conform de ANBI-vereisten.

In een gesprek met de penningmeester de heer René van der Velden en nieuwe penningmeester Piet-

Hein van der Vleuten op 23 maart 2021 zijn diverse zaken toegelicht. 

De kascontrole commissie heeft geen onjuistheden of onrechtmatigheden geconstateerd en adviseert 

de vergadering decharge te verlenen aan het bestuur van Stichting Lenteloop Bilthoven.

Hiernaast wijst de commissie erop dat de bestuurders van Stichting Lenteloop Bilthoven de 

jaarrekening dienen te ondertekenen (oprichtingsacte art. 9 lid 3).


