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Jaarrekening 2013 Stichting IGO for kids  
 
Inleiding 

 
De stichting is opgericht op 19 december 2012. 
 “ IGO” staat voor Inzicht en Gezamenlijk Oplossen.   
De stichting ondersteunt de opvang van kinderen die bij Jan en Greetje Butterman 
wonen en opgroeien in de ruimste zin van het woord.  
 
Deze jaarrekening over het boekjaar 2013 bevat de resultatenrekening en de balans 
van de stichting IGO for kids. 
Bijgevoegd is ook een toelichting op de baten en lasten van de resultatenrekening en 
een toelichting op de balans. Het boekjaar wordt op 31 december 2013 afgesloten. 
 
De jaarrekening van Stichting IGO for kids toont een positief financieel resultaat. Alle 
baten komen dit jaar uit donaties, de stichting ontplooit zelf geen commerciële 
activiteiten. 
De uitgaven zijn te verdelen naar kosten gerelateerd aan het doel van de stichting en 
(minimaal) overheadkosten. De penningmeester probeert erop toe te zien dat de 
overheadkosten in goede verhoudingen tot de uitgaven voor het doel en tot de 
inkomsten blijven. 
 
Op de balans staat hoe het resultaat leidt tot toename van liquide middelen: 
banksaldo en spaarrekening. De middelen die volgens begroting niet direct nodig zijn 
worden af en toe naar een spaarrekening overgeboekt, en weer teruggeboekt 
wanneer nodig. Dit jaar zijn er nog geen rentebaten, want die zijn pas op 1 januari 
van het volgende jaar bijgeschreven. 
 
De kosten voor het doel betreffen uitgaven en reserveringen voor de pleegkinderen 
die bij Jan en Greetje wonen. In dit boekjaar betroffen de uitgaven: € 3041,79 
Er werden geen overheadkosten gerekend.  
 
Merk op dat oprichtingskosten gedragen zijn door derden.  Deze kosten zijn al 
gemaakt in december 2012 en zijn nooit in de boeken van de stichting verwerkt. 
De baten zijn donaties. De uitgaven aan vervoer (fiets en brandstofkosten), sport, 
behalen zwemdiploma’s en vakantie. Deze indeling is naar inschatting van de 
penningmeester aan de hand van betaalinformatie. 
 
Het positieve saldo is voor een deel gereserveerd voor een te realiseren extra ruimte 
in het huis van Jan en Greetje. Deze ruimte zal worden gebruikt voor het kunnen 
aanbieden van onderdak/ zorg voor een jonge moeder met kind.  
Het overige deel zal in het komende jaar vooral aan school, sport, vakantie, vervoer 
en website worden uitgegeven. 
 
 
 



   
 
 

RESULTATENREKENING  2013    
     
 BATEN    
     
Ontvangen donaties    €    7.973,17   
          

TOTAAL BATEN     €        7.973,17  
     
     
     
 LASTEN    
Sporten kinderen    €       198,57   
Zwemlessen    €       700,00   
School van de kinderen    €       145,00   
Bijdrage vervoer naar school    €       890,72   
Kosten bankrekening    €               -     
Vakanties    €    1.085,00   
Lidmaatschappen    €         22,50   
Kosten extra kamer (reservering)    €    4.500,00    

TOTAAL KOSTEN        €        7.541,79  

     
 RESULTAAT (totaal baten - totaal kosten)  €           431,38  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 

BALANS 2013     
     

ACTIVA 2013   PASSIVA 2013 

        
Saldo van de spaarrekening  € 4.500,00   Algemene reserve  €   4.500,00  
Liquide middelen  €     431,38   Resultaat  €   4.931,38  

    Waarvan reservering extra kamer  € -4.500,00  

        

        
          

   € 4.931,38      €   4.931,38  

 
Toelichting op de baten 

 
De baten komen van privépersonen en een instelling. 

 
Toelichting op de lasten 

 
Vooral sport, school en verkrijgen van zwemdiploma’s maken dit jaar een belangrijk 
deel uit van de uitgaven. Investeren in (korte) vakanties geeft de zo noodzakelijke 
extra break voor de kinderen. Voor de dagelijkse ritten naar Baarle i.v.m. school is 
een bedrag voor brandstof beschikbaar gesteld. Een aanhangfiets maakt het 
mogelijk om samen naar school te fietsen.  

 
Goedkeuring 

 
 
De penningmeester verklaart dat hij naar eer en geweten de boekhouding heeft 
bijgehouden en deze jaarrekening heeft opgesteld.  
 
Penningmeester Peter Verstoep :  
 


