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Stichting Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut
Utrechtseweg 1A
3811 NA  Amersfoort

Geldermalsen, 26 juni 2014
Behandeld door:  J.K.J. van Egdom MSc

Geachtbestuur,

Hierbij ontvangt u het accountantsrapport over het boekjaar 2013, waarin is opgenomen de jaarrekening
van uw stichting. Op grond van de door u verstrekte opdracht en op basis van de door ons verrichte
werkzaamheden kunnen wij bij de jaarrekening 2013 de controleverklaring afgeven zoals is opgenomen
in de jaarrekening.

Algemeen

Naam, vestigingsplaats en rechtsvorm
In dit jaarverslag is de jaarrekening opgenomen van de Stichting Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut. De
Stichting Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut is opgericht bij notariële akte d.d. 30 maart 1987. De
statuten zijn laatstelijk gewijzigd op 5 juli 2013. De stichting is ingeschreven in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel onder nummer 41049772. 



Stichting Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut
te Amersfoort

Resultaten 

Bespreking van de resultaten
2013 2012 Verschil

€ € € %

Baten 36.021 71.697 -35.676 -49,8

36.021 71.697 -35.676 -49,8

Besteed aan de doelstelling 'Vervullen
bijzondere leerstoel en onderzoek medische
ethiek' 54.730 87.038 -32.308 -37,1
Publiciteits- en communicatiekosten 2.742 6.657 -3.915 -58,8
Afschrijvingen op immateriële en materiële
vaste activa 4.406 1.126 3.280 291,3
Kosten eigen fondswerving 6.920 - 6.920 -
Kosten beheer en administratie inclusief vrijval
voorzieningen -3.106 -33.269 30.163 90,7

Som der bedrijfslasten 65.692 61.552 4.140 6,7

Netto resultaat -29.671 10.145 -39.816 -392,5
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Stichting Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut
te Amersfoort

Financiële positie

Financiële structuur
31-12-2013 31-12-2012
€ % € %

Activa
Materiële vaste activa - - 4.406 2,6
Vorderingen 301 0,5 474 0,3
Liquide middelen 58.143 99,5 165.080 97,1

58.444 100,0 169.960 100,0

Passiva
Reserves en fondsen 54.236 92,8 83.907 49,4
Voorzieningen - - 7.288 4,3
Kortlopende schulden 4.208 7,2 78.765 46,3

58.444 100,0 169.960 100,0

Analyse van de financiële positie
31-12-2013 31-12-2012

€ €

Op korte termijn beschikbaar
Vorderingen 301 474
Liquide middelen 58.143 165.080

58.444 165.554
Kortlopende schulden -4.208 -78.765

Liquiditeitssaldo = werkkapitaal 54.236 86.789

Vastgelegd op lange termijn
Materiële vaste activa - 4.406

Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen 54.236 91.195

Financiering

Reserves en fondsen 54.236 83.907
Voorzieningen - 7.288

54.236 91.195
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Stichting Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut
te Amersfoort

Wij vertrouwen erop u van dienst te zijn geweest en zijn tot nadere toelichting gaarne bereid.

Hoogachtend,
Van Ree Accountants Geldermalsen BV

w.g.

drs. K.H. Hille
Registeraccountant
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Stichting Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut
te Amersfoort

Bestuursverslag

Algemene informatie en terugblik op boekjaar

Algemene informatie over de fondsenwervende instelling
Naam: Stichting Prof. dr. G.A. Lindeboom Instituut (PLI)
Vestigingsplaats: Utrecht
Nummer Kamer van Koophandel: 41049772
Website: www.lindeboominstituut.nl

Het Prof.dr. G.A. Lindeboom Instituut is een wetenschappelijk studie-centrum dat vanuit de christelijke
levensbeschouwing de besluitvorming over ethische kwesties in de politiek en de gezondheidszorg tracht
te beïnvloeden.

Verder ondersteunt het artsen, verpleegkundigen en zorginstellingen bij ethische en levens-
beschouwelijke vragen in de zorgverlening. Belangrijke middelen daarbij zijn het verrichten van
onderzoek, al dan niet met externe participatie en financiering, publicatie en onderwijsactiviteiten. De
doelstelling van het instituut is het bevorderen en handhaven van Bijbels verantwoorde waarden en
normen in de gezondheidszorg.

Het doel van de stichting is volgens artikel 2 van de statuten:

1. De stichting heeft ten doel de bevordering van een voortdurende bezinning op de grondslagen van de
ethiek van de gezondheidszorg en de handhaving van hoge, wel omschreven ethische normen en
standaarden in de Geneeskunst, zulks in het licht van de Bijbel en deze als grond en norm voor de
Christelijke levensovertuiging inzake de mens als schepsel en beelddrager van God.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 
a. het onder de naam: Professor Doctor G.A. Lindeboom Instituut instandhouden van een medisch-
ethisch centrum voor documentatie, informatie en voorlichting;
b. het (doen) oprichten en het (doen) instandhouden van leerstoelen; 
c. het geven en/of bevorderen van voorlichting;
d. het geven van post hoger onderwijs;
e. het uitgeven - en/of het subsidiëren van de uitgifte - van geschriften de doelstelling van de stichting
dienende.

Bestuur 
(01-01-2013 tot 05-07-2013):
* prof. Dr. M.J. Verkerk (voorzitter), Heerlen
* C. Oosterom AA (penningmeester), Lopik
* H.K. Griffioen, Leiden
* dr. G. van Bruchem-van de Scheur, Bruchem

(05-07-2013 tot 31-12-2013):
* drs. A. Berger (voorzitter), Driebergen-Rijsenburg
* dr. K. van Bekkum, Amersfoort
* prof. dr. G.J. Buijs, Amersfoort
* D. den Hollander (penningmeester a.i.), Dordrecht
* mw. D.E. Slump-Schoonhoven, Capelle a/d IJssel
* A.F. de Visser MA, Dieren
* drs. W. Vollbehr (secretaris), Utrecht
* T.A.G. Zeldenrust, Amersfoort

Directie:
* mw. drs. H.J. van de Streek, Utrecht



Stichting Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut
te Amersfoort

Informatie over de activiteiten en de financiële positie
De activiteiten van het PLI in 2013 zijn beschreven in het Jaarverslag 2013.
Kort samengevat:
- Tot juli 2013 is het oude bestuur vooral actief geweest met het vormgeven van de doorstart van het
instituut. Dit behelsde gesprekken met participerende organisaties en het wijzigen van de statuten.
Tevens werden de arbeidsrelaties met de medewerkers ontbonden.
- Vanaf juli is het nieuwe bestuur voornamelijk actief geweest met het instellen van de leer¬stoel aan de
Theologische Universiteit Kampen. Hiertoe is veel overleg geweest met de organisaties die deel
uitmaken van het consortium dat de leerstoel ondersteunt.

Op 30 september 2013 verscheen het boek (Over)behandelen, ethiek van de zorg voor kwetsbare 
ouderen, van de hand van dr. Theo Boer, prof. dr. Maarten Verkerk en prof. dr. Dirk Jan Bakker  (uitgave
Reed Business).  Hieraan heeft het PLI in 2012 financieel bijgedragen (Focaris-donatie).

De financiële positie van de stichting is te vinden in deze jaarrekening over 2013.  

Informatie met betrekking tot de directie en het bestuur
Het bestuur van het PLI wordt gevormd door het bestuur van de Stichting voor Christelijke Filosofie
(SCF). Laatstgenoemd bestuur wordt benoemd door de leden van de Vereniging voor Reformatorische
Wijsbegeerte. De zittingsduur is vier jaar, waarna herbenoeming kan plaatsvinden. 

De  directie is bezoldigd. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun inspanningen voor de
stichting. 

Het PLI is georganiseerd volgens het bestuursmodel. Derhalve is er geen toezichthoudend orgaan. 

Toekomstige ontwikkelingen

Toekomstparagraaf
In 2014 zal een meerjarenbeleidsplan worden opgesteld. De stichting zal zich in eerste instantie
beperken tot doelstelling 2b uit de statuten: het instellen van een leerstoel. 
Voor de komende vijf jaar is een meerjarenbegroting opgesteld. 

Ondertekening
Getekend, namens het bestuur,
Datum: 17 juni 2014, 

w.g. 

drs. W. Vollbehr
Secretaris  
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Stichting Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut
te Amersfoort

Balans per 31 december 2013 
(na voorstel resultaatverdeling)

31 december 2013 31 december 2012
€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Andere vaste bedrijfsmiddelen - 4.406

Vlottende activa

Vorderingen

Overige vorderingen 301 474

Liquide middelen 58.143 165.080

Totaal activazijde 58.444 169.960



31 december 2013 31 december 2012
€ € € €

PASSIVA

Reserves en fondsen

Continuïteitsreserve 46.948 83.907
Bestemmingsfondsen 7.288 -

54.236 83.907

Voorzieningen

Overige voorzieningen - 7.288

Kortlopende schulden

Belastingen en premies sociale
verzekeringen - 28.719
Overige schulden en overlopende passiva 4.208 50.046

4.208 78.765

Totaal passivazijde 58.444 169.960
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Stichting Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut
te Amersfoort

Staat van baten en lasten over 2013 

2013 2012
€ € € €

Baten
Baten uit eigen fondswerving 34.612 68.014
Rentebaten 1.409 3.683

36.021 71.697

Lasten
Besteed aan de doelstelling 'Vervullen
bijzondere leerstoel en onderzoek
medische ethiek' 54.730 87.038
Afschrijvingen op immateriële en materiële
vaste activa 4.406 1.126
Kosten eigen fondswerving 6.920 -
Kosten beheer en administratie inclusief
vrijval voorzieningen -364 -26.612

Som der bedrijfslasten 65.692 61.552

Netto resultaat -29.671 10.145

Resultaatbestemming

Continuïteitsreserve -36.959 10.145
Bestemmingsfonds 'projecten Focaris' 7.288 -

-29.671 10.145
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Stichting Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut
te Amersfoort

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Vergelijkende cijfers
De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor
vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen
De jaarrekening is opgesteld op basis van algemeen aanvaarde grondslagen. 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 zoveel als mogelijk opgesteld conform de grondslagen zoals opgenomen in Richtlijn
650. 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.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden geactiveerd tegen verkrijgingsprijs en jaarlijks verminderd met een
lineaire afschrijving, rekening houdend met de verwachte economische levensduur en een eventuele
restwaarde.

Vorderingen
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waarbij rekening gehouden wordt met
noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 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.

Baten uit eigen fondswerving
Giften en baten uit fondsenwerving worden opgenomen in de verslagperiode waarin de bedragen zijn
ontvangen.

De opbrengsten uit hoofde van nalatenschappen zijn verantwoord in het boekjaar waarin de omvang
betrouwbaar kan worden vastgesteld.
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Stichting Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut
te Amersfoort

Toelichting op de balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

Andere
vaste

bedrijfs-
middelen

€

Boekwaarde per 1 januari 2013 4.406

Afschrijvingen -4.406

Boekwaarde per 31 december 2013 -

Vlottende activa

Vorderingen

31-12-2013 31-12-2012
€ €

Overige vorderingen

Nog te ontvangen rente 301 -
Vooruitbetaalde kosten - 315
Waarborgsommen - 159

301 474

Liquide middelen

Banksaldi 58.126 164.589
Kas 17 491

58.143 165.080
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Stichting Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut
te Amersfoort

Reserves en fondsen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven: 

Continuïteit
sreserve

Bestem-
mings-

fondsen

Totaal

€ € €

Stand per 1 januari 2013
83.907 - 83.907

Mutatie uit resultaatverdeling -36.959 7.288 -29.671

Stand per 31 december 2013 46.948 7.288 54.236

2013 2012
€ €

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari 83.907 73.762
Resultaatverdeling -36.959 10.145

Stand per 31 december 46.948 83.907

Bestemmingsfonds 'projecten Focaris'

Stand per 1 januari - -
Resultaatverdeling 7.288 -

Stand per 31 december 7.288 -

Dit fonds is ziet op gelden ontvangen bij de opheffing van Focaris bedoeld voor projecten op het gebied
van het zichtbaar maken van de christelijke identiteit bij zorgaanbieders en professionals. In de
jaarrekening 2012 was hiervoor een voorziening gevormd, vanwege de toepassing van RJ 650 is
hiervoor nu een bestemmingsfonds gevormd via de resultaatverdeling.
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Stichting Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut
te Amersfoort

Voorzieningen

31-12-2013 31-12-2012
€ €

Overige voorzieningen

Voorziening projecten Focaris - 7.288

2013 2012
€ €

Voorziening projecten Focaris

Stand per 1 januari 7.288 7.288
Dotatie ten laste van resultaat -7.288 -

Stand per 31 december - 7.288

Vanwege de toepassing van RJ 650 is de voorziening projecten Focaris vrijgevallen ten gunste van het
resultaat, waarbij via de resultaatbestemming de gelden zijn opgenomen in het bestemmingsfonds
'projecten Focaris'.

Kortlopende schulden

31-12-2013 31-12-2012
€ €

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting - 25.081
Loonheffing - 3.638

- 28.719

Overige schulden en overlopende passiva

Accountantskosten 2.950 7.128
Overlopende posten 1.258 13.268
Kosten reorganisatie - 27.500
Reservering vakantiegeld - 2.150

4.208 50.046
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Stichting Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut
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Toelichting op de staat van baten en lasten

2013 2012
€ €

Baten

Baten uit eigen fondswerving 34.612 68.014
Rentebaten 1.409 3.683

36.021 71.697

Baten uit eigen fondswerving

Ontvangen giften en donaties 34.574 34.570
Auteursrechten 38 522
Verkoop brochures - 293
MCC Flevoland - 24.829
Correctie directiekosten 2011 - 7.800

34.612 68.014

Rentebaten

Rentebaten 1.409 3.683

Besteed aan de doelstelling

Besteed aan de doelstelling 'Vervullen bijzondere leerstoel en onderzoek medische ethiek'

Salariskosten medewerkers 17.177 57.556
Kosten leerstoel 5.000 -
Ziekengeldverzekering 4.512 -
Sociale lasten medewerkers 4.264 24.532
Vergoedingen vrijwilligers 2.488 1.247
Onkosten medewerkers 300 3.574
Overige personeelskosten 229 129

33.970 87.038
Doorbelaste kosten inzake besteed aan de doelstelling 20.760 -

54.730 87.038

Het bestedingspercentage baten (het totaal van de bestedingen aan de doelstellingen gedeeld door door
het totaal van de baten) bedraagt voor 2013: 151,9%. Omdat vanaf 2013 de doorbelasting van de
beheers- en administratiekosten conform RJ 650 is opgenomen is er geen percentage over 2012
beschikbaar.

Het gemiddeld aantal medewerkers, uitgedrukt in fulltime arbeidskrachten, bedroeg gedurende het
boekjaar 2013: 0,5 FTE. 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Afschrijvingen materiële vaste activa 4.406 1.126
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Stichting Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut
te Amersfoort

2013 2012
€ €

Kosten eigen fondswerving

Doorbelaste kosten inzake kosten eigen fondswerving 6.920 -

Het kosten fondswervingpercentage (de kosten eigen fondswerving gedeeld door de baten uit eigen
fondsenwerving) bedraagt voor 2013: 19,2%. Omdat vanaf 2013 de doorbelasting van de beheers- en
administratiekosten conform RJ 650 is opgenomen is er geen percentage over 2012 beschikbaar.

Kosten beheer en administratie inclusief vrijval voorzieningen

Publiciteits- en communicatiekosten 2.742 6.657
Personeelskosten 2.959 134
Huisvestingskosten 482 10.438
Algemene kosten 348 45.334
Kantoorkosten 393 5.513
Vrijval voorzieningen -7.288 -94.688

-364 -26.612

Publiciteits- en communicatiekosten

Drukkosten publicities en brieven 8.034 1.821
Portokosten 3.200 600
Kosten communicatiepersoneel 2.473 -
Overige publiciteitskosten - 514
Inkoop boeken - 3.722

13.707 6.657
Doorberekende publiciteits- en communicatiekosten -10.965 -

2.742 6.657

Personeelskosten

Kosten directievoering 13.400 18.251
Verblijfs- en representatiekosten 1.396 291

14.796 18.542
Doorberekende personeelskosten -11.837 -18.408

2.959 134

De bestuurders ontvangen geen bezoldiging en/of vergoeding uitgezonderd de gebruikelijke
kostenvergoedingen die de bestuurders kunnen indienen. Daarnaast zijn geen leningen, voorschotten
en/of garanties verstrekt aan bestuurders. De bezoldiging van de directeur is hierboven vermeld.

Huisvestingskosten

Huur gebouwen 2.381 9.486
Overige huurkosten 24 952

2.405 10.438
Doorberekende huisvestingskosten -1.923 -

482 10.438

15
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2013 2012
€ €

Algemene kosten

Administratiekosten 6.900 6.028
Accountantskosten 2.950 5.500
Verzekeringen 866 650
Inbraakschade 474 -
Bankkosten 358 261
Diversen 303 620
Contributies en abonnementen 46 -
Advieskosten - 3.008
Bestuurskosten - 1.767
Vrijval reservering pensioenpremies -2.255 -
Kosten reorganisatie -7.907 27.500

1.735 45.334
Doorberekende algemene kosten -1.387 -

348 45.334

Kantoorkosten

Kosten automatisering 1.548 4.418
Kantoorbenodigdheden 413 247
Telefoon- en faxkosten - 848

1.961 5.513
Doorberekende kantoorkosten -1.568 -

393 5.513

Vrijval voorzieningen

Vrijval voorziening 'projecten Focaris' -7.288 -
Vrijval voorziening bijzondere leerstoel - -13.041
Vrijval voorziening wetenschappelijk- en beleidsmedewerker - -60.302
Vrijval voorziening studiefonds - -21.345

-7.288 -94.688

Vanwege de toepassing van RJ 650 is de voorziening projecten Focaris vrijgevallen ten gunste van het
resultaat, waarbij via de resultaatbestemming de gelden zijn opgenomen in het bestemmingsfonds
'projecten Focaris'.
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Aldus opgesteld en vastgesteld te Amersfoort, 26 juni 2014

drs. A. Berger
Voorzitter

drs. W. Vollbehr
Secretaris

D. den Hollander
Penningmeester
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
 
Verklaring betreffende de jaarrekening 
 
Aan: het bestuur van de Stichting Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut 
 
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van de Stichting Prof. Dr. 
G.A. Lindeboom Instituut te Amersfoort gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit 
de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013 met de 
toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen 
voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.  
 
Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het 
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met de 
van toepassing zijnde regelgeving. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een 
zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg 
van fraude of fouten. 
 
Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op 
basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met 
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij 
voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle 
zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen 
dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. 
 
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-
informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde 
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste 
oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening 
een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 
 
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne 
beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en 
voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van 
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-
inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over 
de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens 
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte 
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 
 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en 
geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 



 

 

 
Oordeel 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 
samenstelling van het vermogen van de Stichting Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut 
per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met de in 
deze jaarrekening gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving. 
 
Geldermalsen, 26 juni 2014 
Van Ree Accountants Geldermalsen BV 
 
w.g. 
 
drs. K.H. Hille 
Registeraccountant 
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TOELICHTING LASTENVERDELING KOSTEN ORGANISATIE
In euro’s

Categorieën doelstellingen van Stichting Prof. Dr. G.A. Lindeboom Instituut
I. Besteed aan de doelstelling ‘Vervullen bijzondere leerstoel en onderzoek medische ethiek’

Bestemming Doelstelling Werving baten

Beheer en 
administratie

Totaal jaar
I

Kosten Eigen 
fondsenwerving

Publiciteit en 
communicatiekosten

          8.224                   2.741             2.742        13.707

Personeelskosten           8.878                   2.959             2.959        14.796 

Huisvestingskosten           1.442                      481                482          2.405

Algemene kosten           1.040                      347                347          1.734 

Kantoorkosten           1.176                      392               393          1.961

Totaal        20.760                   6.920              6.924 34.604

De verdeling van de kosten van de organisatie zijn conform het model uit de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 650 toegedeeld aan de besteding aan de doelstelling in 
zoverre de kosten hierop betrekking hebben. 



26 juni 2014
pagina 2

Toelichting op lastenverdeling kosten organisatie en personeelskosten

De kosten van de organisatie worden toegerekend aan één van de navolgende categorieën: besteed aan 
doelstelling, kosten eigen fondsenwerving of kosten beheer en administratie.

Bij de toerekening wordt vanaf 2013 gestreefd naar een bestendige gedragslijn.

De personeelskosten worden administratief reeds gescheiden naar bestemming bij de primaire registratie op 
basis van de begrote urenverdeling over de categorieën.

De lasten die niet direct te relateren zijn worden volgens bedrijfseconomische criteria toegerekend aan een van de 
categorieën. De verdeelsleutel voor 2013 is de personele urenbesteding ten opzichte van de projecten waarbij 
60% van de uren is besteed aan de doestelling, 20% aan kosten eigen fondswerving en 20% aan kosten overigen: 
beheer en administratie. Deze urenbesteding ziet om de besteedde uren van de directeur en de 
communicatiemedewerker die via de kosten gemene rekening zijn doorbelast aan de stichting. Deze 
verdeelsleutel is bruikbaar voor alle bovengenoemde kostensoorten omdat de kosten vrijwel allen samenhangen 
met de personele inzet. De verdeling van het niet direct te relateren deel van de publiciteits- en 
communicatiekosten, huisvestingskosten, kantoor- en algemene kosten en afschrijving en rentekosten ziet er als 
volgt uit:

2013

Besteed aan doelstelling : 60%

Kosten eigen fondsenwerving 20%

Kosten beheer en administratie 20%
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