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Jaarrekening 2020 - 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

Namens het bestuur

Evert-Jan van den Hengel - Penningmeester

Jord Jager - Vice-voorzitter

Marije Bruning - Secretaris

Kees van den Hout - Bestuurslid

Wout Middelman - Bestuurslid

Het 5e jaar van het bestaan van ZoalsJan is een bijzonder jaar geweest, door de 
coronacrisis zijn er geen evenementen geweest en hebben wij onze doelen dus niet kunnen 
behalen. Holland4ALS zou zich in 2020 nationaal gaan manifisteren, door het evenement 
op een centrale plek te organiseren, maar het evenement werd dus helaas afgelast. Er 
waren al vele donaties ontvangen voor het evenement. Het bestuur heeft besloten om dit 
bedrag in de cijfers van 2020 wel op te nemen als een opbrengst aangezien er ook 
kosten waren gemaakt voor de organisatie. Het saldo zal wel worden opgeteld bij de 
bekendmaking van de opbrengst van het eerstvolgende evenement van Holland4ALS.

Door het geringe totale resultaat zijn er in 2020 dus geen bestedingen geweest aan 
goede doelen. Het bestuur heeft besloten om een deel van het besteedbaar vrij vermogen 
( € 23.000)  te gebruiken voor de eerstvolgende editie van Holland4ALS. De organisatie 
zal dan niet meer in handen zijn van ZoalsJan. De organisatie wordt uitbesteed aan een 
externe partij die een eigen stichting heeft opgericht en waar bestuursleden van ZoalsJan 
nog formeel toezicht op houden. De opbrengsten zullen nog wel naar ZoalsJan vloeien. 
Hierdoor zullen de risico's van ZoalsJan zich beperken, aangezien er alleen enkele kleine 
noodzakelijk uitgaven zullen plaatsvinden.

Mede met het oog op de onzekere toekomst met betrekking tot de coronacrisis heeft het 
bestuur besloten om de vrije reserves in 2020 aan te houden. Doordat de organisatie van 
Holland4ALS vanaf 2021 niet meer in handen zal zijn van ZoalsJan en er dus geen grote 
vrije reserve hoeft te worden aangehouden voor onvoorziene omstandigheden, is er 
besloten om eind 2021 begin 2022 een aanzienlijk deel aan ALSopdeweg! te besteden 
voor het aanschaffen van bussen en hulpmaterialen.

In 2021 is tot onze grote verslagenheid onze geliefde voorzitter Meino van Zandwijk 
plotseling overleden. Meino heeft zich altijd met volle overgave voor onze stichting ingezet 
en hij zal erg gemist worden.

De jaarcijfers en het bestuursverslag 2020 is mede hierdoor later opgesteld dan normaal 
gesproken het geval is.

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 het initiatief Holland4ALS te blijven steunen en ons voor alle daaraan 
gerelateerde projecten de komende jaren in te zetten ten faveure van ALS-patiënten.

Ook de deelname van team Bridge to Cross aan het evenement Marathon des Sable 
2020 kon geen doorgang vinden. Het team had al € 6.340,- opgehaald voor ZoalsJan. 
Ook deze opbrengst is al in de cijfers verwerkt, maar wordt ook opgeteld bij de 
bekendmaking van de opbrengst van de editie 2021van Marathon des Sables.  Het 

voornemen is om de opbrengst van dit evenement te besteden aan de aanschaf van twee 
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Jaarrekening 2020 - Stichting Zoalsjan

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA 31-12-2020 31-12-2019

€ €

Inventaris 0 0

Vaste activa 0 0

Debiteuren 0 0

Te ontvangen posten 63 26.349

Vlottende activa 63 26.349

Liquide middelen 75.871 72.131

75.934 98.480

PASSIVA  

Vrij besteedbaar vermogen 70.365 69.951

Overige reserves 70.365 69.951

Leaseverplichting 2.964 6.521

Langlopende schulden 2.964 6.521

Crediteuren 0 2.851

Overige schulden en overlopende passiva 2.605 19.157

Kortlopende schulden 2.605 22.008

75.934 98.480
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Jaarrekening 2020 - Stichting Zoalsjan

Staat van baten en lasten over 2020

2020 2019

€ €

Baten

Donaties 3.326 240

Donaties evenementen 32.719 403.602

Som van de baten 36.046 403.842

Lasten

Besteed aan doelstelling 0 284.036

Werving kosten 34.135 87.875

Algemene kosten 871 418

35.006 372.328

Saldo voor financiële baten en lasten 1.039 31.514

Bij: Rentebaten en soortgelijke opbrengsten -15 -17

Af: Rentelasten en soortgelijke kosten 640 1.455

Som der financiële baten en lasten 625 1.439

Salo van baten en lasten 414 30.075

Kengetallen

Bestedingen doelstelling als % van totale baten 0,0% 70,3%

Bestedingen doelstelling als % van totale kosten 0,0% 76,3%

Wervingskosten als % van geworven baten 94,7% 21,8%
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Jaarrekening 2020 - Stichting Zoalsjan

Toelichting op de balans 31-12-2020 31-12-2019

€ €

Inventaris 0 0

Omschrijving                                  % Aanschaf- Afschrijving Afschrijving Boekwaarde

waarde t/m 2020 2020 31-12-2020

€ € € €

2020 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 0 9.108

Af: voorziening dubieuze debiteuren 0 -9.108

0 0

Te ontvangen posten

Vooruitbetaalde kosten Holland4ALS 2020 | 2019 0 9.182

Vooruitbetaalde marketingkosten 2020 | 2019 0 17.166

Vooruitbetaalde verzekering 63 0

63 26.349

Liquide middelen

Rabobank NL20RABO0304925209 RC 15.807 10.432

Rabobank NL38RABO1515688488 Sparen 60.015 60.000

Buckaroo 49 1.699

75.871 72.131
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Jaarrekening 2020 - Stichting Zoalsjan

Toelichting op de balans (vervolg) 31-12-2020 31-12-2019

€ €

Vrij besteedbaar vermogen

Saldo per 1 januari 69.951 39.876

Bestemming resultaat boekjaar 414 30.075

Saldo per 31 december 70.365 69.951

Leaseverplichting

Leaseverplichting t.b.v. bussen Stichting ALSopdeweg! 2.964 6.521

2.964 6.521

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren 0 2.851

0 2.851

Overige schulden en overlopende passiva

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

Vooruitontvangen donaties Holland4ALS 2020 | 2019 0 16.552

Overige te betalen posten 0 0

2.605 19.157
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Jaarrekening 2020 - Stichting Zoalsjan

Toelichting op de Verlies- en Winstrekening 2020 2019

€ €

Baten

Donaties 3.326 240

Holland4ALS 26.079 403.602

Bridge to Cross- Marathon des Sables 6.640 0

Overige evenementen 0 0

36.046 403.842

Besteed aan doelstelling

ALSopdeweg! bestedingen 3.557 294.225

ALSopdeweg! mutatie toegezegde besteding -3.557 -10.189

0 284.036

Werving kosten

Holland4ALS - kosten derden organisatie 18.284 77.955

Holland4ALS - marketing 24.944 0

Reclame 0 0

Drukwerk 0 0

Website 0 0

Kleding 0 0

Presentaties 0 632

Representatiekosten / Relatiegeschenken 16 179

Mutatie voorziening dubieuze debiteuren -9.108 9.108

34.135 87.875

Beheer en administratie

Contributies en abonnementen 177 0

Vergaderkosten 25 396

Verzekering 669 0

Overige algemene kosten 0 22

871 418

Financiéle baten en lasten

Rente spaarrekening -15 -17

Rente- en bankkosten 200 194

Kosten Buckaroo / Kentaa 440 1.261

Kosten Mollie 0 0

625 1.439
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