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JAARREKENING 2015

Jaarrekening Stichting Perron 28
Toelichting
Bij notariële akte van 28 februari 2008 is Stichting Perron 28 opgericht. De Stichting heeft ten
doel het opzetten en tot uitvoering brengen van activiteiten en projecten met een Christelijk
(identiteitsgebonden) en maatschappelijk karakter (niet identiteitsgebonden), gericht op
personen woonachtig in de wijk Oosterheem, gemeente Zoetermeer. De activiteiten namen
een aanvang in het voorjaar van 2008.
Een belangrijke mijlpaal in het kunnen aanvangen van de activiteiten was het begin 2008
toekennen van een startsubsidie door Deputaten Evangelisatie van de Christelijke
Gereformeerde Kerken in Nederland. Het betrof een startsubsidie, waarvan de termijn
inmiddels is verstreken. Een andere belangrijke bron van dekking van kosten vormde de
toekenning van een waarderingssubsidie door de gemeente Zoetermeer voor de niet
identiteitsgebonden activiteiten. Andere bronnen van financiering blijken uit deze
jaarrekening.
Het jaar 2015 heeft opnieuw in het teken gestaan van consolidatie en uitbreiding van de
activiteiten. Per 1 januari 2009 kon binnen Perron 28 een missionair opbouwwerker worden
aangesteld. Samen met de missionair opbouwwerker, wordt bijna al het feitelijke werk van de
stichting uitgevoerd door inmiddels meer dan honderd vrijwilligers. Wij zijn verheugd en
dankbaar dat wij in het jaar 2015 een verdere toename van het aantal vrijwilligers mochten
constateren. Met dankbaarheid constateren wij dat dit (boek)jaar 2015 van de Stichting kon
worden afgesloten met een (beperkt) positief saldo van EURO 522. Dit positieve saldo is
toegevoegd aan de reserve.
ANBI-status
Bij Beschikking met dossiernummer 57 722, is Stichting Perron 28 door de Belastingdienst
vanaf de oprichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De
aanmerking geldt voor onbepaalde tijd.
Hieronder volgt een beknopte toelichting van de cijfers over het jaar 2014.
Balans 2015
De jaarrekening is opgesteld op basis van het toerekeningsbeginsel. Dit betekent dat
inkomsten en uitgaven worden toegerekend aan het jaar waar deze betrekking op hebben. Dit
is anders dan het kasbeginsel waarin alleen het tijdstip waarop bedragen zijn ontvangen dan
wel zijn betaald relevant is.
Actiefzijde balans
Transitoire actiefposten
Dit zijn door de Stichting vooruitbetaalde als ook door de Stichting nog te ontvangen
bedragen. De post vooruitbetaalde bedragen ad EURO 1.063, bestaat uit vooruitbetaalde huur.
De nog te ontvangen bedragen betreffen onder andere nog te ontvangen huur, nog te
ontvangen subsidie en een gift bedrijfsleven toerekenbaar aan 2015.

Passiefzijde balans
Bestemmingsreserve De Lichtzijde
Los van de door de Samenwerkingsgemeente De Lichtzijde (hierna: NCGK) toegezegde
reguliere exploitatiebijdragen, heeft de NCGK medio 2008 eenmalig een additioneel bedrag
van EURO 5.700 aan de Stichting overgemaakt beoogd als vrij door de Stichting te besteden
bestemmingsreserve voor de activiteiten in latere jaren. Deze reserve hoefde in 2015 niet te
worden aangesproken.
Transitoire passiefposten
Dit zijn door de Stichting vooruit ontvangen als ook per einde 2014 nog door de Stichting te
betalen bedragen.
Vooruitvangen bedragen:
Bestemmingsgift vermogensdekking. De stichting streeft naar een weerbaarheidsreserve om
eventuele financiële tegenvallers het hoofd te kunnen bieden. In dit verband is vanuit
particuliere bron zowel in 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 als 2015 een voorwaardelijke
gift van EURO 5.000 gedaan die kan worden aangesproken indien en voor zover dat nodig is.
In het jaar 2015 is EURO 500 van het in 2015 ontvangen bedrag aangesproken. Er resteert
per einde 2014 EURO 24.500 als Bestemmingsgift vermogensdekking.
Nog te betalen bedragen:
De nog te betalen kosten betreffen kosten van de activiteiten, ziende op na de jaarwisseling
nog ingediende declaraties rond de activiteiten van de stichting, promotiekosten, nabetaalde
huishoudelijke kosten en bankkosten.
Resultatenrekening 2015
Directe uitgaven activiteiten
In de resultatenrekening staat een bedrag van EURO 6.679 aan directe uitgaven activiteiten.
Het gaat hier niet om de totale aan deze activiteiten toe te rekenen kosten (inclusief
huisvesting, medewerker etc.), maar om de directe kosten, de zogenaamde “out of pocket
expenses” van deze activiteiten, denk bijvoorbeeld aan materialen voor de kinderclubs en (het
inschrijfgeld overschrijdende) ingrediënten kosten voor ontmoetingsmaaltijden etc. Ook zijn
de diverse eigen bijdragen aan de activiteiten van de deelnemers – die op bovengenoemd
bedrag in mindering worden gebracht - getoond (in 2015 ongeveer EURO 4.884).
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