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Verslag over 2014 
 

 

Bestuursverslag 
 

Het bestuursverslag met een overzicht van alle activiteiten ligt op het kantoor ter inzage en kan 
kosteloos worden toegezonden. 

 
Financiele toelichting 

 

Het jaar 2014 is financieel afgesloten met een tekort van € 3.809 (2013: overschot € 2.810). 
 

Het aandeel van giften en donaties op de totale baten ligt lager dan in 2013. In 2013 was er echter 
een grote eenmalige donatie ter dekking van de huisvestingskosten. De overige giften en donaties 

voor 2014 liggen daarentegen op een hoger nivo (+33%). 

 
Voor wat betreft de exploitatie van de diverse activiteiten in 2014, vrijwel alle activiteiten werden met 

een positief financieel resultaat afgerond. De Breakers draaiden ongeveer quitte. Voor de TakeOff 
school en de Zomer Tour waren de resultaten duidelijk lager dan in 2013. De Business Alpha & 

Community activiteiten lieten daarentegen een stijging zien. 

 
De overige lasten van 2014 zijn met 10% toegenomen ten opzichte van 2013. De belangrijkste 

oorzaak is de stijging van de huisvestingskosten. Vanaf dit jaar wordt er een huurvergoeding voor het 
pand aan de eigenaar betaald en zijn ook de energiekosten geheel voor rekening van de stichting. De 

brandstofkosten voor de auto lagen daarentegen dit jaar een stuk lager. 
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Balans per 31 december 2014 
 

 

  31-12-2014  31-12-2013 

ACTIVA € € € € 

     

Vaste activia      
Materiële vaste activa     

   Andere vaste bedrijfsmiddelen  -  - 

     
Vlottende activa     

Vorderingen     
   Overige vorderingen en overlopende activa  -  280 

     
Liquide middelen  6.746  8.735 

     

Totaal   6.746  9.015 

 
 

 

 
 

  31-12-2014  31-12-2013 

PASSIVA  € € € € 

     

Reserves     

Overige reserves 8.042  5.232  
Resultaat boekjaar -/- 3.809  2.810  

  4.233  8.042 

Kortlopende schulden     
Overige schulden en overlopende passiva  2.513  973 

     

Totaal   6.746  9.015 
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Staat van Baten en Lasten over 2014 
 

 

  31-12-2014  31-12-2013 

 € € € € 

     

Baten 27.155  21.624  
     

Lasten     

Direct toewijsbare lasten -/- 16.025  -/- 5.375  

  11.130  16.249 

Overige lasten     
Afschrijvingskosten -  -  

Huisvestingskosten 7.199  3.264  

Verkoopkosten 337  351  
Autokosten 4.276  6.355  

Kantoorkosten 2.790  2.386  
Algemene kosten 368  1.111  

  -/- 14.970  -/- 13.467 

     
Financiële baten en lasten  31  28 

     

Overschot / tekort   -/- 3.809  2.810 
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Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 
 

 

Algemeen 
 

De stichting is (statutair) gevestigd te Bleskensgraaf. 
 

Activiteiten 
Stichting Impact World Tour heeft als doelstelling: 

1. Mensen, met name jongeren, te inspireren om een gezonde, positieve levensstijl te 

hebben. 
2. Maatschappelijke projecten op te zetten waar jongeren worden aangemoedigd en 

gecoacht om een positieve levensstijl te ontwikkelen. 
3. De kerken te mobiliseren om een positieve maatschappelijke rol te gaan vervullen 

 

Grondslagen voor waardering van activa en passiva 
 

Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgings- of 

vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de 
nominale waarde. 

 
Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten onder 
aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende geschatte economische levensduur. 

 

De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs. 
 

Vorderingen 
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voorzover noodzakelijk onder aftrek van 

een voorziening voor het risico van oninbaarheid. 

 
Liquide middelen 

De liquide middelen staan, voorzover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vennootschap. 
 

Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden worden gewaardeerd op de nominale waarde. 

 

Grondslagen voor de resultaatbepaling 
 

Algemeen 
De ontvangsten en uitgaven in de staat van baten en lasten worden toegerekend aan de periode 

waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt 

in dat rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere 
periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald. 

 
Baten 

Onder de baten worden voornamelijk opgenomen de giften en de vergoedingen voor activiteiten. Een 

verdere uiteenzetting is opgenomen in de toelichting. 
 

Lasten 
Direct toewijsbare lasten 
De direct toewijsbare lasten zijn kosten welke direct kunnen worden toegerekend aan de activiteiten 
van de stichting. De aard van deze kosten is verder uiteengezet in de toelichting 
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Overige lasten 
De overige lasten zijn kosten welke niet direct kunnen worden toegerekend aan de activiteiten van de 

stichting, maar betreffen niet alleen kosten voor beheer en administratie van de stichting. 
De volgende overige lasten hebben namelijk betrekking op de activiteiten van de stichting: 

- Huisvestingskosten doordat het gebouw wordt gebruikt voor de TakeOff school en diverse 

teambijeenkomsten van Impact World Tour. 
- Autokosten doordat deze niet worden toegerekend aan de evenementen van Impact World 

Tour (zie ook toelichting). 
 

Financiële baten en lasten 

De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te 
ontvangen) en aan derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. 
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Toelichting op de Balans per 31 december 2014 
 

 

ACTIVA 
 

Vaste activa 
 

Materiële vaste activa 

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven: 

  Andere vaste 
bedrijfsmiddelen 

  € 
Stand per 1 januari 2014    

Aanschaffingswaarde  3.382 
Cumulatieve afschrijvingen  -/- 3.382 

Boekwaarde per 1 januari 2014  - 

   

Mutaties   
Afschrijvingen  - 

Saldo mutaties  - 

   

Stand per 31 december 2014   
Aanschaffingswaarde  3.382 

Cumulatieve afschrijvingen  -/- 3.382 

Boekwaarde per 31 december 2014  - 

   
   

Afschrijvingspercentage  20 % 

  

Vlottende activa 
 

 2014 2013 
 € € 
Vorderingen   

Overige vorderingen en overlopende activa   
Nog te ontvangen cursusgelden TakeOff  - 280 

 - 280 

   

Liquide middelen   
Kas 565 28 

ING bank 1.479 2.695 

Rabobank 4.702 6.012 

 6.746 8.735 

   
Alle liquide middelen staan te vrije beschikking van de stichting. 
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PASSIVA 

 

Reserves 
 
In onderstaand overzicht is het verloop van de reserves weergegeven: 

 
 Overige reserves  Resultaat 

boekjaar  
Totaal 

 € € € 
    

Stand per 1 januari 2014  8.042 - 8.042 
Overschot/tekort boekjaar - -/- 3.809 -/- 3.809 

Verdeling overschot/tekort -/- 3.809 3.809 - 

Stand per 31 december 2014  4.233 - 4.233 

 

Kortlopende schulden  
 

 2014 2013 
 € € 

Overige schulden en overlopende passiva   

Ontvangen giften voor Stichting Passion4Mission  613 973 
Vooruit ontvangen cursusgelden TakeOff 2015 1.900 - 

 2.513 973 

 

  



Stichting Impact World Tour te Bleskensgraaf 
 
 

 
9 

 

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2014 
 

 

Baten 
 

 2014 2013 
 € € 
Baten   

Donatie voor Huisvestingskosten - 3.756 
Vergoedingen voor evenementen Impact World Tour 1.670 2.245 

Vergoedingen voor TakeOff school 1.918 3.981 
Vergoedingen voor Dansclass 285 265 

Zomer Tour 8.005 2.229 

Youth Alpha & Community 5.927  2.156 
Conferenties 928 - 

Actie Nacht zonder Dak - 1.342 
Actie Locked Up 447 - 

Overige giften, donaties en vergoedingen 7.630 5.650 

Overige baten 345 - 

 27.155 21.624 

 
Donatie Huisvestingskosten 
Vorige boekjaar werd een eenmalige donatie ontvangen ter dekking van de huur en de energiekosten 
van het pand. Voor dit jaar komen deze kosten voor rekening van de stichting. 

 
Baten Evenementen Impact World Tour 
In 2014 heeft het Impact Breakers team op 10 evenementen bijgewoond (2013: 10 evenementen). 

Voor 2014 liggen de baten op vrijwel hetzelfde nivo als de lasten. 
 

Baten TakeOff school 
In 2014 heeft de TakeOff school 7 studenten gehad (2013: 13 studenten). Deze activiteit heeft over 

2014 een positief resultaat behaald, zij het op een lager nivo dan in 2013.  
 
Baten Dansclass 
Betreft nagekomen ontvangsten 2013, er is in 2014 geen Dansclass gegeven. 
 
Zomer Tour 
In 2014 is het Impact Breakers team op tour geweest naar Schotland. De tour heeft per saldo een 

positief resultaat behaald.  

 
Youth Alpha & Community 
Deze activiteit vertoont een stijgende lijn, voor zowel het bezoekersaantal als het positieve financiële 

resultaat. 
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Lasten 
 
 2014 2013 
 € € 
Direct Toewijsbare lasten   

Kosten voor evenementen Impact World Tour  1.703 3.408 
Kosten voor TakeOff school 1.576 1.769 

Kosten voor Dansclass  119 198 

Kosten voor Zomer Tour 7.416 - 
Kosten voor Youth Alpha & Community 3.272 - 

Kosten voor Conferenties 1.531 - 
Kosten voor overige activiteiten 408 - 

 16.025 5.375 

 
Kosten evenementen Impact World Tour 
De kosten bestaan voornamelijk uit inkoop materiaal (stenen, kruiken e.d.), kosten voor kleine 

aanschaffingen voor evenementen en kosten voor eten en drinken. De stijging van de kosten wordt 

veroorzaakt door extra aanschaf van materiaal. De autokosten niet worden toegerekend aan de 
evenementen en zijn apart toegelicht in de paragraaf “Autokosten”. 

 
Kosten TakeOff school 
De kosten bestaan voornamelijk uit een vergoeding voor de docenten, het drukwerk, de literatuur en 

kosten voor eten en drinken. 
 

Kosten voor diverse activiteiten 
Vanaf 2014 worden de baten en lasten voor de verschillende activiteiten afzonderlijk vermeld. Voor de 

bepaling van het resultaat van een activiteit moeten de betreffende baten dus verminderd worden 
met de overeenkomstige lasten. In voorgaande jaren werd voor diverse activiteiten het saldo van de 

baten en lasten als één bedrag opgenomen. 

 
 2014 2013 
 € € 

Afschrijvingskosten   

Afschrijvingen van materiele vaste activa - - 

 
Afschrijvingen 
Alle activa is reeds volledig afgeschreven in voorgaande boekjaren. 
 
 2014 2013 
 € € 

Huisvestingskosten   

Huur gebouw 3.600 - 
Gas, water en energie 3.001 1.898 

Onderhoudskosten 6 964 
Zakelijke lasten 592 402 

 7.199 3.264 

 
Huur gebouw 
Met ingang van 2014 wordt door de eigenaar van het pand een huurvergoeding in rekening gebracht.  

 

Gas, water en energie 
De kosten voor 2014 bevat een grote eindafrekening over 2013. De maandelijkse voorschotten waren 

destijds te laag ingeschat. 
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 2014 2013 
 € € 
Verkoopkosten   

Conferentie- en vergaderkosten - 79 
Training - 75 

Bijdrage JmeO - 110 

Drukwerk 337 87 

 337 351 

 
 
 2014 2013 
 € € 

Autokosten   
Brandstofkosten 2.495 4.020 

Verzekeringskosten 561 702 

Motorrijtuigenbelasting 844 907 
Onderhoud auto 233 421 

Overige autokosten 143 305 

 4.276 6.355 

 
Autokosten 
De oude Chrysler Voyager is verkocht (overige baten: € 150). 
 
 2014 2013 
 € € 
Kantoorkosten   

Kantoorbenodigdheden 1.371 930 

Porti 341 306 
Telefoon- en internetkosten 837 898 

Vakliteratuur 171 102 
Overige kantoorkosten 70 150 

 2.790 2.386 

 
 
 2014 2013 
 € € 

Algemene kosten   
Reis- en verblijfkosten - 61 

Bankkosten 281 176 
Donaties goede doelen 75 874 

Overige algemene kosten 12 - 

 368 1.111 

 
Donatie goede doelen 
Een deel van de opbrengst van de actie Locked Up is gedoneerd aan Stichting Open Doors. 

 
 2014 2013 
 € € 
Financiele baten en lasten   

Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten   

Ontvangen bankrente 31 28 
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Overige gegevens 
 

 

Verwerking overschot/tekort 
 

In artikel 10 van de statuten van de stichting zijn het boekjaar en jaarstukken geregeld. 
De bestemming van het overschot of tekort is daarbij niet afzonderlijk genoemd. 

 
Vooruitlopend op het besluit van het bestuur is het tekort van € 3.809 over 2014 in mindering 

gebracht op de overige reserves. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Vastgesteld 

 
Bleskensgraaf, 15 juni 2015 

Stichting Impact World Tour 
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Voorzitter 
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E. van der Elst 

Penningmeester 
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Impact World Tour 

Melkweg 16c 

2971 VK Bleskensgraaf 

The Netherlands  

 

KVK : 11048896 

ING : NL67INGB0004417843 

RSIN : 809862931  

 

T : +31 (0)184 633773 

M : +31 (0)6 21801163 

E : info@impactworldtour.nl 

W : www.impactworldtour.nl 

Fb : www.facebook.com/Impact.jmeo 


