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Jaarrekening 2019 - Stichting Zoalsjan

ALGEMEEN

Stichting Zoalsjan!?.... Is opgericht op 25 juni 2015 en is in bezit van de ANBI status.

De stichting werft fondsen om ALS-patiënten te helpen met hulpmiddelen die zij nodig hebben om

zolang mogelijk comfortabel in huiselijke kring te verblijven.

Zoalsjan is voor het realiseren van haar doelstellingen afhankelijk van donaties en sponsorgelden. 

Daarnaast organiseert onze stichting diverse evenementen en acties die geld opbrengen waarmee 

wij het doel van de stichting ondersteunen.

BESTUURSVERSLAG

Meino Zandwijk - Voorzitter

Jord Jager - Vice-voorzitter

Marije Bruning - Secretaris

Kees van den Hout - Bestuurslid

Wout Middelman - Bestuurslid

Evert-Jan van den Hengel - Penningmeester

Het 4e jaar van het bestaan van ZoalsJan is het meest succesvolle jaar, we hebben met de 
evenementen en met name door Holland4ALS nog meer geld weten te verkrijgen dan eerder, ruim 
400.000, natuurlijk zijn we een beetje trots op ons zelf, maar ook nog meer dankbaar voor al die 
mensen die dit hebben mogelijk gemaakt. Echt meer dan duizenden sponsoren, oma’s opa’s, scholieren 
ondernemers, eigenlijk te veel om even zo te benoemen.
Mede daardoor hebben inmiddels door de jaren heen meer dan 1.000.000 gekregen, om te 
realiseren wat Jan wilde, hulp, hulpmiddelen die net als hij ALS-patiënt zouden moeten krijgen. We 
hebben onvoldoende zicht op exacte aantallen maar we hebben daarmee veel ALS-patiënten en hun 
familie kunnen ondersteunen, sta-op-stoelen, autobussen en aanpassingen om thuis te wonen. 
Er is zicht op het aantal patiënten in Nederland, ongeveer 1500, ieder jaar 500 erbij, en helaas nog 
500 eraf. We zijn echt supertrots dat we aan een groot deel (en helaas nog niet allemaal) hebben 
kunnen ondersteunen met dat stukje comfort, dat met alle ellende van dien je ook als ALS-patiënt nog 
mobiel kunt zijn, bij de hockey of voetbal van je kind kan zijn. 
Dit hebben we afgelopen jaar kunnen doen in nauwe samenwerking met ALS-Nederland en 
ALSopdeweg, met beide stichtingen hebben we een nauwe en zelfs bestuurlijke band, om ook 
betrokken te zijn bij bestedingen en ontwikkelingen.
Met de totstandkoming van de jaarrekening over 2019 is het zo dat deze al makkelijk in januari 2020 
heeft (kunnen) plaatsvinden, in- en uitgaven, verplichtingen EN ambities waren op dat moment 
inzichtelijk. Holland4ALS zal en gaat zich, van min of meer lokaal (Soest, ZoalsJan) naar landelijk 
(zoals Roparun, Cityswim), manifesteren, 21 juni 2020. De aanmeldingen, de toezeggingen (oa door 
hotelketens) gaven alle redenen voor optimisme, tot dat er medio maart ook voor ons de Coronacrisis 
toesloeg, geen evenementen, impliciet geen geld, wel al veel enthousiasme, en reeds geld en 
toezeggingen. 
In deze jaarrekening is behalve de weergave over vorig jaar, ook rekenschap gehouden met 2020, 
geen voorschot op directe inkomsten, wel rekening gehouden met de actuele situatie, dus 2020 ziet er 
totaal anders uit. En voor 2021 en volgend zijn we momenteel (juni 2020) volop in oriëntatie en in 
overleg met alle betrokken partijen. 
In de context van een formeel verslag, wat uiteraard noodzakelijk is, heel moeilijk om daaraan ook 
iets te koppelen wat immaterieel is en dat zit voor ons in “De glimlach van Jan” hij had een idee, en, 
ook nog met hem, hebben we dat opgepakt en vormgegeven, met dankbaarheid voor alles en 
iedereen die ons steunt, met diezelfde glimlach in gedachte. 
Ook in een financiële verslaglegging moeten we ons uitspreken over de toekomst, geen voorspellingen, 
wel onzekerheden, we hebben ons binnen de doelstellingen uiteraard wel geconformeerd om initiatief 
Holland4ALS en alle daaraan gerelateerde projecten de komende jaren in te zetten ten faveure van 
ALS-patiënten.
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Jaarrekening 2019 - Stichting Zoalsjan

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA 31-12-2019 31-12-2018

€ €

Inventaris 0 0

Vaste activa 0 0

Debiteuren 0 500

Te ontvangen posten 26.349 7.025

Vlottende activa 26.349 7.525

Liquide middelen 72.131 83.880

98.480 91.405

PASSIVA  

Vrij besteedbaar vermogen 69.951 39.876

Overige reserves 69.951 39.876

Leaseverplichting 6.521 16.710

Langlopende schulden 6.521 16.710

Crediteuren 2.851 0

Overige schulden en overlopende passiva 19.157 34.819

Kortlopende schulden 22.008 34.819

98.480 91.405
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Jaarrekening 2019 - Stichting Zoalsjan

Staat van baten en lasten over 2019

2019 2018

€ €

Baten

Donaties 240 190

Donaties evenementen 403.602 288.523

Som van de baten 403.842 288.713

Lasten

Besteed aan doelstelling 284.036 226.565

Werving kosten 87.875 72.625

Algemene kosten 418 744

372.328 299.934

Saldo voor financiële baten en lasten 31.514 -11.221

Bij: Rentebaten en soortgelijke opbrengsten -17 -109

Af: Rentelasten en soortgelijke kosten 1.455 3.865

Som der financiële baten en lasten 1.439 3.756

Salo van baten en lasten 30.075 -14.977

Kengetallen

Bestedingen doelstelling als % van totale baten 70,3% 78,5%

Bestedingen doelstelling als % van totale kosten 76,3% 75,5%

Wervingskosten als % van geworven baten 21,8% 25,2%
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Toelichting op de balans 31-12-2019 31-12-2018

€ €

Inventaris 0 0

Omschrijving                                  % Aanschaf- Afschrijving Afschrijving Boekwaarde

waarde t/m 2018 2019 31-12-2019

€ € € €

2019 Geen 20 0 0 0 0

0 0 0 0

De afschrijvingen bedraagt het onder "%" genoemde percentage van de aanschaffingswaarde naar tijdsgelang.

Vorderingen op handelsdebiteuren

Openstaande debiteuren 9.108 500

Af: voorziening dubieuze debiteuren -9.108 0

0 500

Te ontvangen posten

Vooruitbetaalde kosten Holland4ALS 2020 | 2019 9.182 7.025

Vooruitbetaalde marketingkosten 2020 | 2019 17.166 0

26.349 7.025

Liquide middelen

Rabobank NL20RABO0304925209 RC 10.432 6.289

Rabobank NL38RABO1515688488 Sparen 60.000 76.444

Buckaroo 1.699 1.147

Mollie 0 0

72.131 83.880
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Jaarrekening 2019 - Stichting Zoalsjan

Toelichting op de balans (vervolg) 31-12-2019 31-12-2018

€ €

Vrij besteedbaar vermogen

Saldo per 1 januari 39.876 54.853

Bestemming resultaat boekjaar 30.075 -14.977

Saldo per 31 december 69.951 39.876

Leaseverplichting

Leaseverplichting t.b.v. bussen Stichting ALSopdeweg! 6.521 16.710

6.521 16.710

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 2.851 0

2.851 0

Overige schulden en overlopende passiva

Nog te doneren aan Stichting ALSopdeweg! - Vakanties ALS patiënten 2.605 2.605

Vooruitontvangen donaties Holland4ALS 2020 | 2019 16.552 31.606

Overige te betalen posten 0 608

19.157 34.819
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Jaarrekening 2019 - Stichting Zoalsjan

Toelichting op de Verlies- en Winstrekening 2019 2018

€ €

Baten

Donaties 240 190

Holland4ALS 403.602 278.361

Walk4ALS 0 3.327

Dance4ALS 0 3.085

Drakenbootrace 0 3.750

Overige evenementen 0 0

403.842 288.713

Besteed aan doelstelling

ALSopdeweg! bestedingen 294.225 238.234

ALSopdeweg! mutatie toegezegde besteding -10.189 -11.669

284.036 226.565

Werving kosten

Holland4ALS - kosten derden organisatie 77.955 68.097

Dance4ALS 0 2.100

Reclame 0 448

Drukwerk 0 303

Website 0 0

Kleding 0 886

Presentaties 632 266

Representatiekosten / Relatiegeschenken 179 525

Mutatie voorziening dubieuze debiteuren 9.108 0

87.875 72.625

Beheer en administratie

Contributies en abonnementen 0 508

Vergaderkosten 396 228

Overige algemene kosten 22 8

418 744

Financiéle baten en lasten

Rente spaarrekening -17 -109

Rente- en bankkosten 194 129

Kosten Buckaroo / Kentaa 1.261 3.671

Kosten Mollie 0 65

1.439 3.756
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