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BESTUURSVERSLAG



BESTUURSVERSLAG OVER 2019

Algemeen
Oprichting
Stichting Hoekstraat 11 is opgericht per 3 februari 2017.

Doelstelling stichting
De stichting heeft ten doel: een relatie aan te gaan met de jeugd en op deze wijze de liefde van Jezus
uit te delen en met hen in gesprek te gaan en om ieder die daar behoefte aan heeft te informeren over
thema's die met de jeugd te maken hebben, waaronder opvoeding, drugs-/drankgebruik en verslaving,
alsmede promotie en ondersteuning van evangelisatiewerk in Bunschoten-Spakenburg, en voorts al
hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt en daartoe bevorderlijk kan zijn,
alles in de ruimste zin van het woords. De jeugd zal centraal staan en de volledige focus krijgen, niet
vóór de jeugd maar mét de jeugd.

Bestuursleden
De volgende bestuursleden zijn actief geweest in 2019:
Dennis de Graaf - voorzitter
Aryenne de Jong - secretaris
Daniëlle de Graaf - penningmeester
Amelius Bos - bestuurslid

De bestuursleden verrichten onbezoldigd hun werkzaamheden voor de stichting. Daarnaast mag het
bestuur samenwerken met een grote groep vrijwilligers, die wij graag ook op deze plek willen bedanken
voor hun uitmuntende inzet.

Kamer van Koophandel
Stichting Hoekstraat 11 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 68014295.

ANBI-status

Stichting Hoekstraat 11 heeft een ANBI-status. Algemene gegevens van de stichting:
Postadres: Hoekstraat 11, 3751 AL  Bunschoten-Spakenburg
Bezoekadres: Hoekstraat 11 te Bunschoten-Spakenburg
IBAN nr.: NL34RABO0316654779
KvK-nr.: 68014295
Website: www.hoekstraat11.nl
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Missie, visie en beleid
Missie
Stichting Hoekstraat 11 biedt middels de exploitatie van de Hoekstraat 11 als locatie een
ontmoetingsplaats voor de jeugd.  Wij delen de liefde van Jezus uit, Hij staat daarmee centraal. De
stichting wil evangelisatiewerk in Bunschoten-Spakenburg promoten en ondersteunen in de breedste zin
van het woord.
Wij bieden daarnaast voorlichting aan jongeren over alle soorten van verslaving. Daarnaast het
ontplooien van acties gericht op het specifiek tegengaan van verslaving bij jongeren. om dit doel te
bereiken organiseert de Stichting bijeenkomsten en stelt ze haar deuren letterlijk open voor jongeren.
Wij willen op een laagdrempelige wijze een relatie aangaan met de jeugd, gebaseerd op relatie om zo
de doelstellingen te bereiken.

Visie
Stichting Hoekstraat 11 dient het algemeen belang en wil graag samenwerken met andere stichtingen
met vergelijkbare doelstellingen. De ontmoetingsplaats is een hulpmiddel in voorlichting en dat wordt
bereikt door de keuze van een locatie midden in het uitgaansgebied.

Focus
De aandacht voor de jongeren krijgt de volledige focus. Niet voor de jeugd, maar met de jeugd!

Activiteiten en gerealiseerde prestaties
Hiervoor wordt verwezen naar een separaat activiteitenverslag welke op onze webtsite is opgenomen.

Bedrijfsvoering
Financieel
We zijn God zeer dankbaar dat we opnieuw zo'n mooi jaar mochten hebben. We zijn gezegend dat
diverse mensen en bedrijven gedurende 2019 ons een gift mochten geven. Zeer dankbaar.

Kerken, gemeente en hulpinstanties weten ons steeds beter te vinden en maken ook gebruik van
Hoekstraat 11 als overlegruimte, organiseren van toerusting, kring en catechisatie.

Voor wat betreft de overige kosten zijn er geen bijzonderheden te vermelden.

Toekomstgerichte informatie
In 2020 zullen we onze visie blijven uitdragen en kracht bij zetten. Het uitdragen van Gods liefde aan
iedereen en met name de jongeren blijft een actueel onderwerp in Bunschoten-Spakenburg. Hoekstraat
11 als vrijplaats voor jongeren voorziet in de behoeften en steeds meer jongeren, kerken en instanties
weten ons te vinden. We willen ons door God laten leiden en bidden of er steeds meer mensen op ons
pad mogen komen die in Hoekstraat 11 activiteiten willen organiseren voor, met name, de jongeren.
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JAARREKENING



1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)

31-12-2019

€ €

31-12-2018

€ €

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa  (1)

Inventaris 3.750 5.417

VLOTTENDE ACTIVA
Liquide middelen  (2) 6.068 6.817

9.818 12.234
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31-12-2019

€ €

31-12-2018

€ €

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN  (3)

Bestemmingsreserves 3.750 5.417
Overige reserves 5.368 6.117

9.118 11.534

KORTLOPENDE SCHULDEN  (4)

Overige schulden en overlopende
passiva 700 700

9.818 12.234
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2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisatie
2019

€

Realisatie
2018

€

Baten

Netto-omzet  (5) 10.717 16.207

Lasten
Kosten van beheer en administratie
Afschrijvingen  (6) 1.667 1.667
Huisvestingslasten  (7) 8.913 8.830
Exploitatielasten  (8) 549 740
Kantoorlasten  (9) 45 -
Verkooplasten  (10) - 15
Algemene lasten  (11) 173 371

11.347 11.623

Saldo voor financiële baten en lasten -630 4.584

Rentelasten en soortgelijke kosten  (12) -119 -120

Saldo -749 4.464

Resultaatbestemming
Overige reserves -749 4.464
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3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Hoekstraat 11, statutair gevestigd te Bunschoten, bestaan voornamelijk uit
het aangaan van een relatie met de jeugd en op deze wijze de liefde van Jezus uit te delen en met hen
in gesprek te gaan en om ieder die daar behoefte aan heeft te informeren over thema's die met de
jeugd te maken hebben, waaronder opvoeding, drugs-/drankgebruik en verslaving, alsmede promotie
en ondersteuning van evangelisatiewerk in Bunschoten-Spakenburg, en voorts al hetgeen met een en
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin
des woords. Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 68014295.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder
winststreven.

De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale
waarde. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden
verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en
schulden, als financiële derivaten verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten
wordt verwezen naar de behandeling per balanspost. De stichting maakt geen gebruik van derivaten.
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GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief
direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte
toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen
onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.
Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de
nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en
lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong
vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto-omzet
Donaties, schenkingen en giften worden verantwoord wanneer deze zijn ontvangen.

Afschrijvingen
De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de
aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen
bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten
De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-
opbrengsten en -kosten, alsmede valutakoersresultaten en andere gerelateerde kosten en opbrengsten.
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4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

Inventaris

€

Boekwaarde per 1 januari 2019
Aanschaffingswaarde 8.334
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -2.917

5.417

Mutaties
Afschrijvingen -1.667

Boekwaarde per 31 december 2019
Aanschaffingswaarde 8.334
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen -4.584

Boekwaarde per 31 december 2019 3.750

Afschrijvingspercentages
%

Inventaris  20

VLOTTENDE ACTIVA

31-12-2019

€

31-12-2018

€

2. Liquide middelen
Rabobank 6.053 6.803
Kas 15 14

6.068 6.817
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PASSIVA

31-12-2019

€

31-12-2018

€

3. Reserves en fondsen
Bestemmingsreserves 3.750 5.417
Overige reserves 5.368 6.117

9.118 11.534

Bestemmingsreserves

2019

€

2018

€

Bestemmingsreserve financiering materiële vaste activa

Stand per 1 januari 5.417 7.084
Onttrekking -1.667 -1.667

Stand per 31 december 3.750 5.417

Overige reserves
Stand per 1 januari 6.117 1.653
Resultaatbestemming boekjaar -749 4.464

Stand per 31 december 5.368 6.117

4. Kortlopende schulden

31-12-2019

€

31-12-2018

€

Overlopende passiva
Nog te betalen kosten 700 700
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huur

Per 1 januari 2018 is de stichting een huurovereenkomst aangegaan voor een periode van vijf jaar voor
het pand aan de Hoekstraat 11 te Bunschoten. Een donateur heeft zich voor vijf jaar aan de stichting
verbonden om de huurlasten van de stichting als gift over te maken.
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5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

Realisatie
2019

€

Realisatie
2018

€
5. Netto-omzet
Giften 9.050 14.540
Vrijval bestemmingsreserve 1.667 1.667

10.717 16.207

Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2019 geen werknemers werkzaam.

6. Afschrijvingen
Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris 1.667 1.667

Lasten beheer en administratie
7. Huisvestingslasten

Huur onroerende zaak 8.400 8.400
Kleine investeringen 513 430

8.913 8.830

8. Exploitatielasten

Kantinekosten 141 296
Internet, TV & Telefoon 408 444

549 740

9. Kantoorlasten

Drukwerk 45 -

10. Verkooplasten

Representatielasten - 15

11. Algemene lasten

Verzekeringen 142 142
Giften 31 229

173 371
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Financiële baten en lasten

Realisatie
2019

€

Realisatie
2018

€
12. Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente en kosten rekening-courant -119 -120
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Bunschoten, 3 april 2020

De heer D.L. de Graaf (voorzitter) Mevrouw A.H. Heek (secretaris)

Mevrouw D. de Graaf (penningmeester) De heer A. Bos (bestuurslid)


