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Algemene gegevens van de stichting: 
Adres:	 	 	 	 Spanbroekstraat 10	 	 

	 	 	 	 1507 KT Zaandam


Kvk nummer: 		 	 6643165

RSIN nummer: 	 	 859873298

Statutaire vestigingsplaats: 	 Zaandam

Bestuursleden:	 	 Edwin Stolp 	 	 	 (voorzitter)

	 	 	 	 Aldrik de Boer		 	 (secretaris)

	 	 	 	 Sitze Lammerts van Bueren	 (penningmeester)

Website: 	 	 	 www.huntingtonzaanstreek.nl


Datum goedkeuring jaarrekening 2019:  15 januari 2020
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Balans 

Activa 01-01-2019 31-12-2019

ABNAMRO Bank ontvangsten € 0,00 € 41.146,40

Totaal activa

Passiva 01-01-2019 31-12-2019

ABNAMRO Bank uitgaven € 0,00 € 38.940,77

Totaal passiva

Saldo 01-01-2019 31-12-2019

Totaal Algemene reserve € 0,00 € 2.205,63
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Staat van Baten en Lasten Baten 

BATEN 2019

Inkomsten uit sponsoren fietsshirt logo € 13.200,00

Inkomsten 110 km toertocht € 4.612,00

Inkomsten uit donaties en giften € 5.025,51

Inkomsten uit specifieke acties tbv Huntington € 7.670,00

Inkomsten van andere organisaties zonder winstdoelmerk € 7.750,00

Totaal baten inzameling contante gelden € 2.778,89

Abusievelijk op rekening gestort € 110,00

Totaal baten beschikbaar voor doelstelling € 41.146,40

LASTEN 2019

Notariskosten oprichtingsacte Stichting Huntington Zaanstreek € 487,90

Kosten KvK € 50,00

TD Sports - aanschaf Huntington fietsshirts € 4.415,00

Shirts voor vrijwilligers tijdens weekend € 189,98

Veiligheidshesjes voor deelnemers aan 40 km toertocht € 423,33

Reclameborden voor 110km toertocht € 169,40

Bankkosten € 84,01

Terugbetaling abusievelijk gestort bedrag € 110,00

Hosting website bij Yourhosting € 66,55

Overige kosten € 4,35

Overdracht aan Campagneteam Huntington € 32.940,25

Totaal kosten ten laste van doelstelling € 38.940,77

Saldo Baten en Lasten 2019

Saldo per 31-12-2019 € 2.205,63
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Algemene toelichting Activiteiten 

Doelstelling 

In de statuten is de doelstelling van de stichting als volgt geformuleerd:


• fondsenwerving voor onderzoek naar een geneesmiddel tegen de ziekte van Huntington en 
bekendheid geven aan de ziekte bij een groot publiek; 


• verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


• De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het inzamelen van gelden en 
het organiseren van fietstochten.


Algemene grondslagen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor fondsenwervende 
instellingen zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 650). In dit 
boekjaar hebben geen aanpassingen plaatsgevonden.


Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Algemeen

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering 
plaats tegen de verkrijgingsprijs.


Liquide middelen

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije 
beschikking aan de stichting.


Reserves en fondsen 

Algemene reserve

Het bedrag van de algemene reserve laat zien het verschil tussen de baten en de lasten. Dit 
bedrag is vrij beschikbaar voor het bestuur maar moet uiteindelijk aan de doelstelling worden 
besteed.
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Grondslagen voor de staat van baten en lasten 
Algemeen

Het saldo wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten over het jaar.


Toelichting op de staat van baten en lasten 
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. 

Er vindt in beginsel geen vergoeding plaats voor gemaakte kosten. 

Kosten die door bestuursleden  en derden zijn voorgeschoten, zijn terug betaald.


De stichting heeft geen werknemers in dienst.


Doelbestedingsratio: 
De mate waarin de stichting de beoogde doelstelling heeft weten te realiseren.


Gerealiseerde doelbesteding tov begrote doelbesteding:  219,6%
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Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring. 
Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en gecontroleerd door de 
kascommissie bestaande uit de heer P. Vreeken en de heer J.N. Jonker.


De jaarrekening is goedgekeurd in haar vergadering op: 15 januari 2020.


Er is geen opdracht verstrekt aan een accountant tot controle van de jaarrekening, daarom 
ontbreekt een controleverklaring van de onafhankelijke accountant.


Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming. 
In de statuten is als resultaatbestemming bepaald dat de opbrengst van de activiteiten, onder 
aftrek van de noodzakelijke kosten, zal worden overgeboekt op rekening van het landelijke 
CAMPAGNETEAM HUNTINGTON.


Voor het boekjaar 2019 op 28 augustus 2019 naar het Campagneteam Huntington overgeboekt 
een bedrag ad Euro 32.940.


Gebeurtenissen na balansdatum. 
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden 
vermeld.
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Bijlage 1:  Overzicht sponsors met logo op het fietsshirt 
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InfraSpeed        -  Hoofdsponsor Hoofddorp

TD Sportswear  - Leverancier fietsshirts Dronten

3ANGLE Hoofddorp

AutoFirst Bakker en Opmeer Zaandam

Breakdown Westzaan

Daxtrio Zaandam

FLUOR Hoofddorp

Hotel & Chateau Marquette Heemskerk

InfraSpeed Hoofddorp

IXAS Zuidoost Amsterdam

Jonker BV, Loodgieters en installateurs Zaandam

M. Wiering Kraanverhuur Zaandam

Machinefabriek Bootsman Zaandam

Metalo Zaandam Zaandam

OM Bouwgroep Zaandam

Oridza Amersfoort

Performance In Lighting Zaandam

Poort van den Bosch Rosmalen

Puck Kuiper training & Coaching Westzaan

STE3DS Westzaan

Thijcas BV Westzaan

TRS Staffing Solutions Hoofddorp

Villa SandeMarie Zaandam
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