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Stichting Lenteloop Bilthoven te Bilthoven  

1.1  Bestuursverslag bestuur

Een en ander resulteerde voor wat betreft de exploitatie van het evenement in een negatief resultaat van

€6.936, waardoor de continuiteits reserve gedaald is naar €15.091 en de vrije reserve, beschikbaar ter

dekking van niet vooraf gespecificeerde organisatiekosten is afgenomen naar €0. Eventuele hogere

reserves dan de continuiteitsreserve worden ieder jaar toegevoegd aan het goede doel, de donatie teller, of

op de balans verantwoord als vrije reserve. 

Het voorgaande jaar (2020) heeft bewezen dat de ALS Lenteloop zich niet laat afremmen door Covid-19.

Dat gaf de motivatie om voor 2021 gewoon weer een ALS Lenteloop te organiseren. Er is immers nog

steeds geld nodig voor extra onderzoek en nog meer dan ooit is er de behoefte het ‘leven te vieren’. 

Het bestuur heeft in overleg met de gemeente enkele opties voorbereid. Van de 2020 ‘Doe wat je kan actie’

die geen Covid belemmeringen kent tot en met het originele Lenteloop concept van samen bewegen voor

ALS.

Uiteindelijk is een tussenvorm gekozen, waarbij er niet met allen gezamenlijk gelopen werd, maar waarbij

deelnemers in kleine groepjes in een periode van 2 weken op een zelf gekozen moment het parcours

konden afleggen. Het parcours bevatte diverse fun-elementen, door deelnemers zeer gewaardeerd. Er is

uiteindelijk op 2e pinksterdag Corona-proof door het bestuur van de ALS Lenteloop in het bijzijn van

burgemeester van De Bilt Sjoerd Potters, directeur Gorrit-Jan Blonk van de stichting ALS Nederland en

directeur Rabobank Rijn- en Heuvelrug Marcel Wijnen een cheque uitgereikt aan professor Leonard van den

Berg van het ALS Centrum Utrecht voor onderzoek naar CURE en CARE ten bedrage van €207.000. Een

prachtig bedrag, bijeengebracht door prachtige mensen: 1000 lopers en een veelvoud daarvan aan

donateurs. Een grote dank gaat uit naar hen. 

Na het uitreiken van de cheque zijn er nog donaties binnengekomen zodat de teller uiteindelijk op

€208.195,00 is komen te staan. Het nagekomen bedrag (€1.195) is op 13 december gestort op de donatie

teller voor de ALS Lenteloop van 2022. 

Vanwege de veranderde opzet in het verslagjaar vanwege Covid zijn er op organisatiekosten gebied twee

posten beduidend hoger geworden dan in 2020: dat betreft promotiekosten vanwege inhuur van een

communicatiebureau om een aantal nieuwe elementen van de loop vorm te geven en het betreft geluid en

belichting vanwege de speciaal voor deze editie georganiseerde live stream van de afsluitende act.  

2021 was een lastig jaar om de organisatiekosten volledig gesponsord en gedoneerd te krijgen. Toch is het

door gulle giften van sponsoren samen met een bijdrage uit onze vrije-en continuiteitsreserve gelukt om

alle kosten te dekken. In de verantwoording van de baten wordt onderscheid gemaakt tussen een drietal

rubrieken vanwege de BTW verplichting die voor sponsoren geldt.  

Omdat alle organisatiekosten gedekt zijn door giften, donaties, sponsoring en uit reserves, hebben we alle

donaties en inschrijfgelden zoals vermeld op de website-teller zonder enige afroming kunnen doorsluizen

naar het onderzoek. Onze sponsors en donateurs zijn we daar wederom erg dankbaar voor. De organisatie

kosten bedroegen 15,3% van het totale opgehaalde bedrag aan donaties en sponsorbedragen. De gehele

uitvoering en verantwoording voldoet aan de ANBI voorwaarden. 

Het donatie bedrag 2021 (€207.000) is conform de algemene verdeelsleutel van de stichting ALS Nederland

als volgt verdeeld:

75% CURE: oorzaak en oplossing, via het project TRICALS (www.TRICALS.org)

25% CARE: verbeterde zorg, met name het Thuis meten van longcapaciteit. 

 - 3 -



Stichting Lenteloop Bilthoven te Bilthoven  

1.1  Bestuursverslag bestuur

Bilthoven, 5 mei 2022

Namens het bestuur stichting Lenteloop Bitlhoven

de heer V.B.W. Cornelissen, voorzitter

Voor het uitvoeren van haar taken is het oude bestuur door het nieuwe bestuur hartelijk bedankt. Het

nieuwe bestuur bouwt met een gerust hart verder op de fundamenten, gelegd door zoveel vrijwilligers en

bestuurders uit eerdere jaren. Ook daarvoor kan niet genoeg bedankt worden. 

Voor 2022 is een totaal kosten bedrag van ca €65.000 begroot. Daarbij dient te worden aangetekend dat

de gesponsorde shirtjes vanaf nu door ons zelf besteld worden ipv door de sponsor, die de kosten ervan zal

blijven vergoeden. Tevens zijn iets meer kosten opgenomen voor externe professionele ondersteuning.

Al met al is gebleken dat de ALS Lenteloop staat als een huis en de komende jaren door kan werken aan

haar doelstellingen: Samen bewegen voor ALS en samen het leven vieren. 
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Stichting Lenteloop Bilthoven te Bilthoven

2.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

ACTIVA € € € €

Vlottende activa

Voorraden 
Voorraad medailles 1.100 2.205

1.100 2.205

Vorderingen 
Belastingen en premies sociale 

verzekeringen - 60

- 60

Liquide middelen 52.692 28.262

Totaal activazijde 53.792 30.527

31 december 2021 31 december 2020
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Stichting Lenteloop Bilthoven te Bilthoven

2.1  Balans per 31 december 2021
(Na resultaatbestemming)

PASSIVA € € € €

Eigen vermogen

Continuiteitsreserve 15.091 20.000

Vrije reserve - 2.027

15.091 22.027

Kortlopende schulden

Belastingen en premies sociale 

verzekeringen 401 -

Overlopende passiva 38.300 8.500

38.701 8.500

Totaal passivazijde 53.792 30.527

31 december 2021 31 december 2020
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Stichting Lenteloop Bilthoven te Bilthoven

2.2  Staat van baten en lasten per 31 december 2020

€ € € €

Baten 237.648 197.449

Baten 237.648 197.449

Organisatiekosen 26.191 14.741

Kosten evenement 10.198 5.315

Lasten 36.389 20.056

Bedrijfsresultaat 201.259 177.393

Donaties goede doelen -208.195 -178.166

Som der donaties goede doelen -208.195 -178.166

Resultaat -6.936 -773

2021 2020
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Stichting Lenteloop Bilthoven te Bilthoven  

2.3  Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

Voorraden

Voorraad medailles

Vorderingen

Liquide middelen

Eigen vermogen

Kortlopende schulden

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij

eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk

geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen

worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs / vervaardigingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde.

Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van de voorraden. 

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij

eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde

kostprijs.

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de

desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva

opgenomen tegen nominale waarde.

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon. Zoals toegestaan in artikel 2:396 lid 6

BW zijn voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat de grondslagen

voor de bepaling van de belastbare winst, bedoeld in hoofdstuk II van de Wet op de

vennootschapsbelasting 1969, in aanmerking genomen.

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

vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op

kredietinstellingen en kasmiddelen.

Met ingang van 2019 is een conitinuiteitsreserve 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.
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Stichting Lenteloop Bilthoven te Bilthoven  

2.3  Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Kosten

Baten uit giften en donaties

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden

toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij

op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen 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.

Giften en donaties worden verantwoord op het moment van ontvangst.

 - 10 -



Stichting Lenteloop Bilthoven te Bilthoven  

2.4  Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

31-12-2021 31-12-2020

€ €

Gereed product 

Voorraad medailles 1.100 2.205

Vorderingen

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting - 60

Liquide middelen

Rabobank betaalrekening 52.692 28.262
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Stichting Lenteloop Bilthoven te Bilthoven  

2.4  Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

2021 2020

€ €

Continuiteitsreserve

Stand per 1 januari 20.000 20.000

Mutatie -4.909 -

Stand per 31 december 15.091 20.000

Vrije reserve

Stand per 1 januari 2.027 2.800

Resultaat -2.027 -773

Stand per 31 december - 2.027

KORTLOPENDE SCHULDEN

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting 401 -

Schulden op korte termijn

Vooruitontvangen sponsorgelden 37.700 8.500

Nog te betalen kosten 600 -

38.300 8.500
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Stichting Lenteloop Bilthoven te Bilthoven  

2.5  Toelichting op de staat van baten en lasten

2021 2020

€ €

Baten

Donaties ALS website 208.195 158.386

Sponsoren 27.298 13.290

Giften en donaties 2.155 25.255

Emballage acties - 518

237.648 197.449

Organisatiekosten

Kosten organisatiebureau 14.949 13.937

Bestuurskosten 253 89

Promotiekosten 10.185 427

Administratieve kosten 804 288

26.191 14.741

Kosten evenement

Aankleding terrein 147 -

Dagactiviteiten / DWJK 285 2.596

Licht en geluid 7.189 -

Medailles 1.555 -

Overige kosten 1.022 -

Nagekomen kosten - 2.719

10.198 5.315

Donaties goede doelen

Extra stortingen teller 1.195 21.166

Cheque voor goed doel 207.000 157.000

208.195 178.166

BATEN

LASTEN
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Stichting Lenteloop Bilthoven te Bilthoven  

3.1  Verslag van de Commissie Kascontrole
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