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Balans per 31 december 2017

(na verwerking resultaatbestemming)

Activa

31-12-2017 31-12-2016

Vlottende activa

Vorderingen € 0 € 204

Liquide middelen 141 906

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

Totaal activa € 141 € 1.110

Passiva

Eigen vermogen

Overige reserves € 141 € 814

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden € 0 296

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

Totaal passiva € 141 € 1.110

Vlissingen, 6 maart 2018,

J. Ventevogel I. Herbers-Schoenmakers

L.A. DeWitte J. de Boo van Uyen

J.A. Reinders-Stijnman M.J.J. Janssens

2 - 4



Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van de stichting bestaan hoofdzakelijk uit:

1. het houden van herdenkingen;

2. het stimuleren en realiseren van publicaties;

3. het (doen) aanbrengen van gedenktekens;

4. het opzetten van een vraagbaak over de betreffende periode in Vlissingen en omgeving via een website en 

via sociale en andere media;

5. het samenwerken met andere organisaties.

Algemene grondslagen van waardering en resultaatbepaling

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet. 

Voor zover niet anders is vermeld geschiedt waardering tegen nominale waarde.

Waarderingsgrondslagen voor de balans

Vorderingen

De vorderingen zijn opgenomen tegen de nominale waarde, zo nodig onder aftrek van een bedrag voor het risico van

mogelijke oninbaarheid. Dit risico is gebaseerd op individuele beoordeling van de vorderingen.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar

met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de

goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in 

aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
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Toelichting op de balans per 31 december 2017

Activa

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

Hieronder zijn geen vorderingen en overlopende activa begrepen met een resterende looptijd langer dan één jaar.

31-12-2017 31-12-2016

Vorderingen

Nog te ontvangen provincie Zeeland € 0 € 204

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

€ 0 € 204

Passiva

31-12-2017 31-12-2016

Eigen vermogen

Overige reserves € 141 € 814

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

€ 141 € 814

Kortlopende schulden

Harmonie Ons Genoegen (herdenking 2016) € 0 € 250

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

€ 0 € 250

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Er zijn geen niet uit de balans blijkende verplichtingen.

Personeelsleden

Bij de stichting waren gedurende 2017 geen werknemers in dienst.

Vergoeding bestuursleden

Door de bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, conform hetgeen daaromtrent is 

bepaald in art. 3 vijfde lid van de statuten.
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