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1.

Algemene Informatie

Stichting Theine Foundation is opgericht op 14 maart 2018 en is statutair gevestigd in de Gemeente
Teylingen.

Visie en Karakter
De Foundation helpt mensen die om wat voor reden dan ook behoefte hebben aan financiële
ondersteuning. Het gaat daarbij om materiële noden voor algemene dagelijkste levensbehoeften en
schulden. Het bestuur van de foundation denkt dat eenmalige financiële hulp een bijdrage kan leveren
aan het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen.
Indachtig de intenties van de oprichters heeft het bestuur een ruime opvatting van doelgroepen en
voorzieningen. Nood neemt in verschillende tijden en in economische omstandigheden andere vormen
aan. Voorzieningen die in de ene tijd gesubsidieerd werden, kunnen in een andere tijd verdwijnen.
Naast de hulpverlening aan individuele mensen ondersteunt de Foundation ook stichtingen of
verenigingen die bijdrage aan het algemeen welzijn van groepen mensen. Het gaat daarbij om
activiteiten en voorzieningen die de doelgroepen ten goede komen.
De Foundation is terughoudend in zijn opstelling naar buiten. De Foundation is vindbaar voor de
doelgroepen en werkt samen met andere personen in de samenleving die vaak betrokken zijn met de
doelgroepen.
De Foundation wil het grootste deel van het jaarlijkse budget benutten voor uitkeringen en is daarom
qua organisatie bescheiden opgezet.
De website van de stichting is: www.stichting-theine-foundation.nl

Bestuur
Op 31 December 2019 was de samenstelling van het bestuur van Stichting Theine Foundation als volgt:
Functie

Sinds

Voorzitter

14 Maart 2018

Mevrouw M.C.M. Wanders-Westgeest Secretaris

14 Maart 2018

De heer R.N. Kooijmans

Penningmeester

14 Maart 2018

De heer H.T.M. Wanders

Lid

24 December 2018

De heer Th.A.W.G. Wanders

De stichting heeft geen personeelsleden in dienst.
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Statutaire Voorschriften
De statuten van de vennootschap zijn op 14 Maart 2018 vastgesteld en nadien niet gewijzigd.
Volgens de statuten stelt het bestuur binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een
staat van baten en lasten op. In verband met de oprichting van de stichting op 14 Maart 2018 is er voor
het eerste boekjaar sprake van een verlengd boekjaar tot en met 31 December 2019, dit is conform de
statuten. Het bestuur kan een accountant benoemen teneinde de balans en staat van baten en lasten te
controleren, dit is over het boekjaar 2019 niet gebeurt. Het bestuur stelt de jaarrekening vast.

Algemeen Nut Beogende Instelling
Op 20 December 2018 werd door de Belastingdienst een beschikking afgegeven dat Stichting Theine
Foundation sinds 14 Maart 2018 is aangemerkt als een ANBI. Deze status is tot en met 31 December
2019 niet gewijzigd. Het fiscaal nummer van de stichting is 858611740.

2.

Balans

31-12-2019

14-03-2019

Activa
Financiële vaste activa (1)
Liquide Middelen (2)
Totaal Activa

98,000.00

-

3,104.13

100.00

101,104.13

100.00

Passiva
Stamvermogen
Algemene Reserve
Bestemmingsfondsen

100,000.00

-

1,104.13

-

-

Kortlopende schulden

100.00

Totaal Passiva

101,104.13

3.

Boekjaar 2019

Staat van Baten en Lasten

-

100.00

Baten
Inkomsten uit donaties en giften

-

Inkomsten uit beleggingen (3)

2,880.00

Som der Baten

2,880.00
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Lasten
Besteed aan doelstelling

-

Kosten fondswerving

-

Beheer en administratie (4)

1,775.87

Som der Lasten

1,775.87

Saldo van Baten en Lasten

1,104.13

Bestemming saldo
Algemene Reserve

4.

1,104.13

Grondslagen voor de Balans en de Staat van Baten en Lasten

De jaarrekening is opgesteld conform de ‘Richtlijn (650) verslaggeving fondsenwervende instellingen”
zoals die door de Raad van de Jaarverslaggeving is gepubliceerd. Gedurende het boekjaar hebben geen
aanpassingen plaatsgevonden.

Waarderingsgrondslagen voor de Balans
De in de balans opgenomen activa en passiva zijn, voor zover niet anders wordt vermeld, tegen
nominale waarde opgenomen. Als kortlopende vorderingen, respectievelijk schulden zijn verantwoord
de bedragen die in het eerstvolgende boekjaar zullen worden ontvangen, respectievelijk betaald.
Investeringen in immateriële vaste activa worden geactiveerd en lineair afgeschreven op basis van de
aanschafwaarde en de geschatte economische levensduur. In het jaar van aanschaf wordt naar rato
afgeschreven. Alle immateriële vaste activa worden ingezet voor de bedrijfsvoering.
Effecten worden gewaardeerd tegen de actuele waarde per balansdatum.
Liquide middelen staan, voor zover niet anders wordt vermeld, ter vrije beschikking aan de stichting.
Het stamvermogen bestaat uit de door de schenker als zodanig aangemerkte gelden en dient, conform
de statuten, altijd in stand te blijven en dient jaarlijks gecorrigeerd te worden voor inflatie.
De algemene reserve laat het verschil zien tussen de bezittingen en stamvermogen plus schulden. Dit
bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling van de stichting
worden besteed.
De bestemmingsfondsen bestaan uit geoormerkte baten die nog niet volledig aan de geoormerkte
doelstelling zijn besteed.
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Waarderingsgrondslagen voor de Staat van Baten en Lasten
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze
betrekking hebben. Bij toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat in de
balansrekening wordt gehouden met de aan de periode toe te rekenen bedragen die in een andere
periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald. Verliezen worden verantwoord zodra deze
voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.
Donaties, giften en schenkingen worden verantwoord in het jaar waarin een specifieke actie heeft
plaatsgevonden, dan wel het jaar van ontvangst indien geen specifieke actie heeft plaatsgevonden.
Sponsorinkomsten worden toegerekend aan het jaar waarop deze inkomsten betrekking hebben.
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Toelichting op de Balans en Staat van Baten en Lasten

Financiële vaste activa (1)
Dit betreft een lening u/g aan M.C.M. Holding BV gevestigd Reviuslaan 84 te Oegstgeest.
Aan de lening zijn geen zekerheden verbonden, de lening heeft een rentevoet van 6%.
De lening is per direct opeisbaar.

Liquide Middelen (2)
De liquide middelen zijn direct besteedbaar.
Het saldo betreft het banksaldo op de rekening courant bij de Rabobank.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Er zijn geen rechten en verplichtingen die niet in de balans worden vermeld.

Inkomsten uit beleggingen (3)
De stichting ontvangt rente over de financiële vast activa en over de liquide middelen op de
spaarrekening (boven een bepaald saldo). Op de rekening-courant ontvangt de stichting geen rente.
Gelden die niet direct nodig zijn voor het betalingsverkeer worden zoveel mogelijk op de spaarrekening
aangehouden.

6

Beheer en Administratie (4)
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel kan, op basis van de
statuten, een vergoeding worden toegekend voor gemaakte (reis)kosten. In het boekjaar 2019 zijn geen
kostenvergoedingen aan bestuursleden betaald.
De beheer en administratiekosten betreffen:
Oprichtingskosten stichting

EUR 1,600.62

Bankkosten

EUR 175.25

TOTAAL

EUR 1,775.87

6.

Overige gegevens

Resultaatbestemming
Het resultaat is verdeeld conform de resultaatbestemming die onder de staat van baten en lasten is
opgenomen. In de statuten is geen resultaatbestemming bepaald. Het bestuur keurt de
resultaatbestemming goed door het vaststellen van de jaarrekening waarin de resultaatbestemming is
opgenomen.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld.
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Vaststelling en goedkeuring
Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar vergadering
op 16 juni 2020.
Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom ontbreekt
een controleverklaring van de onafhankelijke accountant.

De heer Th.A.W.G. Wanders
Voorzitter

---------------------------------------------------

Mevrouw M.C.M. Wanders-Westgeest
Secretaris

---------------------------------------------------

De heer R.N. Kooijmans
Penningmeester

---------------------------------------------------

De heer H.T.M. Wanders
Lid

--------------------------------------------------
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