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Dit document omvat de jaarrekening, balans en kasstroomoverzicht van de Stichting
Here To Support. De organisatie is in het najaar van 2013 opgericht. Dit document heeft
betrekking op de start van het eerste financiële jaar van 1 oktober 2013 tot 1 oktober
2014.
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Verkorte financiële verantwoording
Here to Support is in het oprichtingsjaar goed van start gegaan, en staat aan het begin
van het tweede boekjaar er gezond voor. De acties ter behoeve van de doelstelling zijn
grotendeels betaald uit de lopende financiering vanuit individuele en institutionele
donateurs. De doorlopende We Are Here Academy in het boekjaar 2015 kan
gefinancierd worden met de opbrengsten vanuit de uitgevoerde crowdfunding actie.
Naast de We Are Here Academy heeft de stichting ook een tweede doorlopend
programma-project: We Are Here Co-operative. Deze twee projecten omvatte alle
activiteiten die bijdragen aan de doelstelling van de stichting.
Omdat Here To Support zichzelf ziet als een fondsenwervende charitatieve instelling,
zijn de financiële overzichten opgemaakt volgens de richtlijn RJ650. De stichting heeft
de ANBI-status.

Ondertekening
Financieel verantwoordelijke tot
Bestuurslid financiën vanaf

1 oktober 2014:
1 oktober 2014:

Elke Uitentuis
Gerrit Duits
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Resultatenrekening
Inkomsten
Donaties Algemeen
Donaties t.b.v. Co-operatieve
Donaties t.b.v. Academy
Crowdfunding Academy
Inkomsten uit gezamenlijke acties
Inkomsten uit acties derden
Subsidie overheden
Rente en beleggingen
Totale inkomsten

€ 4.078
€ 217
€ 1.445
€ 8.159
€€€€€ 13.900

Uitgaven
Bank
Huisvesting
Vrijwilligers
Totale beheerskosten
Eigen fondsenwerving
Kosten gezamenlijke acties
Kosten acties derden
Kosten verkrijgen subsidies overheden
Kosten van beleggingen
Totale fondsenwerving
Doelstelling: Co-operative
Doelstelling: Academy
Totale uitgaven doelstelling

€ 86
€ 1.125
€ 34
€ 1.245
€ 571
€€€€€ 571
€ 2.364
€ 2.129
€ 4.493

Totale Uitgaven

€ 6.309

Resultaat

€ 7.591

Kengetallen m.b.t. de jaarrekening
% fondsenwerving t.o.v. Inkomsten
% uitgaven aan doelstelling

Resultaat
4%
71%
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Balans
30-09-14

30-09-13

Bank
Debiteuren

€ 1.741
€ 7.588

€€-

Totale activa

€ 9.328

€-

€ 1.238
€ 500

€€-

Totale Passiva

€ 1.738

€-

Eigen Vermogen

€ 7.590

€-

Debet

Passiva
Crediteuren
Langlopende lening

Toelichting op de balans:
Het eigen vermogen wordt in het aankomende jaar volledig aangewend om de lopende
actie voor de We Are Here Academy te bekostigen, inclusief doorbelasting van de vaste
beheerskosten. De balans bevat daarom geen continuïteitsreserve. De debiteur is de 1%
Club, het platform voor de crowdfunding actie ter behoeve van de We Are Here
Academy.
Buiten de doorlopende vaste beheerskosten, waarvan huisvesting de grootste
component is, zijn er geen overige verplichtingen buiten de balans.

Kasstroom overzicht
Start saldo Triodos
Inkomsten
Uitgaven
Eind saldo Triodos

€€ 5.761
€ 4.020
€ 1.741

Medewerkers
Gedurende 2014 heeft de organisatie geen personen in loondienst gehad. De organisatie
is wel ondersteund door een aantal vrijwilligers.
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