
Het bestuur van

Stichting de Ster

Baroniestraat 17 

1079 PB Amsterdam

Amsterdam, 1 maart 2018

Geacht bestuur,

Ingevolge uw opdracht doen wij u hierbij de jaarrekening 2018 toekomen van Stichting de Ster te

Amsterdam.

Deze jaarrekening is door ons opgesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en voor de daarop 

gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de stichting.

Wij vertrouwen erop aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn gaarne bereid tot het verstrekken 

van een nadere toelichting.

Hoogachtend,

Prodiet Finance

Frank Kanen LL.M
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BALANS PER 31 DECEMBER 2018

! ! ! !

ACTIVA

Materiële vaste activa

Inventaris & apparatuur 2.509 5.058

Vlottende activa

Vorderingen op handeldebiteuren 26.502 24.548

Vorderingen en overlopende activa 41.446 19.027

Liquide middelen 284.114 82.732

352.062 126.307

354.571 131.365

PASSIVA

Reserves & fondsen

Reserves 119.705 107.527

119.705 107.527

Kortlopende schulden en

overlopende passiva

Overige schulden en overlopende 234.866 23.838

passiva 234.866 23.838

354.571 131.365

31 december 2018 31 december 2017
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

! ! ! !

Baten

Bijdragen deelnemers 172.720 218.058

Subsidies en bijdragen van anderen 218.475 100.179

Intake & nazorg opbrengsten 77.224 88.627

Overige opbrengsten 9.531 11.439

477.950 418.303

Lasten

Lasten activiteiten en organisatie 465.772 475.669

465.772 475.669

Saldo van baten & lasten 12.178 -57.366

Resultaat naar de bestemmingsreserve 12.178 -57.366

Resultaat naar overige reserves 0 0

12.178 -57.366

2018 2017
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Algemeen

Stichting De Ster, statutair gevestigd te Baroniestraat 17 te Amsterdam, is opgericht op 

5 mei 2005. De stichting heeft ten doel het verlenen van laagdrempelige hulp aan minderjarigen op diverse

probleemgebieden. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. Het ontwikkelen van programma's apart, voor ieder probleemgebied;

b. Het aanbieden van hulp in de vorm van kampen, workshops en projecten op lange termijn, waar 

personen met dezelfde problematiek samenkomen;

c. Het functioneren als coach voor ieder lid van de doelgroep, door middel van het betrekken en 

coördineren van alle partijen bij de methode van aanpak, die een positief effect kunnen hebben op de

ontwikkeling van de doelgroep.

Gedurende 2018 waren Sterkamp, Maankamp, Victory Camp en StayStrong de belangrijkste projecten 

van de stichting. Deze interventies richten zich op kinderen van 8 tot en met 16 jaar en haar ouders die om 

wat voor reden dan ook dermate onzeker zijn dat zij zich terugtrekken uit groepen of juist provocerend 

gedrag gaan vertonen en eventueel (daarom) gepest worden of juist de pester zijn.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn C2 " Kleine Fondsenwervende organisaties"

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische 

kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden  

de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts 

opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn ontvangen of in rechten zijn afdwingbaar.  

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden  

in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers zijn waar daar nodig is voor de vergelijkbaarheid geherrubriceerd.

Overige activa en passiva

Alle overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs, verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen en indien van toepassing bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden 

gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage

van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven van het 

moment van ingebruikneming. De materiële vaste activa wordt in 5 jaar afgeschreven.

Vorderingen en overlopende activa

Bij het waarderen van vorderingen wordt rekening gehouden met het risico van oninbaarheid.
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Liquide middelen

Liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Overige activa en passiva

Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het saldo baten en lasten

Algemeen 

De baten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. De lasten worden bepaald

met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen en toegerekend aan het boekjaar waarop zij

betrekking hebben.

Subsidies en bijdragen van anderen

Subsidies en bijdragen van anderen worden verantwoord in het boekjaar waarop de subsidies en 

bijdragen betrekking hebben. 

Personeelsbestand

Gedurende het kalenderjaar 2018 waren er gemiddeld 5 werknemers in dienst op basis van een volledig 

dienstverband.
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TOELICHTING BALANS PER 31 DECEMBER 2018

2018 2017

Vorderingen en overlopende activa ! !

Nog te ontvangen subsidies & bedragen 30.831 11.222

Omzetbelasting 0 0

Nog te ontvangen rente 27 1

Waarborgsommen 6.150 6.150

Vooruitbetaalde bedragen 4.438 1.654

41.446 19.027

Liquide middelen

ABN AMRO Bank ondernemersrekening 2.258 12.551

ABN AMRO Bank deposito 281.856 70.181

Kas 0 0

284.114 82.732

2018 2017

Reserves en fondsen ! !

Bestemmingsreserves

Beginstand 1 januari 2018 106.617 163.983

Resultaat boekjaar 12.178 -57.366

Eindstand 31 december 2018 118.795 106.617

Overige reserves 910 910

Overige schulden en overlopende passiva

Vooruit ontvangen subsidies en donaties 205.000 0

Loonheffing 15.506 13.477

Omzetbelasting 444 136

Overlopende passiva en nog te betalen bedragen 1.693 1.930

Crediteuren 11.704 8.295

Pensioenpremies 519 0

234.866 23.838
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TOELICHTING WINST- EN VERLIESREKENING 2018

Staat van baten en lasten

! !

2018 2017

Baten

Bijdragen deelnemers 172.720 218.058

Subsidies en bijdragen van anderen 218.475 100.179

Intake & nazorg opbrengsten 77.224 88.627

Overige opbrengsten 9.504 11.439

Opbrengsten van banktegoeden 27 1

477.950 418.304

Directe lasten eigen activiteiten en uitvoeringslasten eigen organisatie

Salarislasten en werk door derden 268.863 275.358

Afschrijvingen overige materiële vaste activa 2.549 3.244

Auto- en transportkosten 7.237 7.085

Huisvestingskosten 30.077 29.806

Overige kosten 157.044 160.176

Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten 2 0

465.772 475.669
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