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ACTIVA
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen huur-bedragen

€

1.353

Bank/Kas
Rekening courant
Bank renterekening
Contanten

€
€
€

5.809
13.027
363

PASSIVA
Vermogen Stichting Perron 28 31/12/2018
Saldo 2018
Vermogensreserve ultimo 2018

€
€
€

7.295
-1.754
5.541

Vooruitontvangen bedragen
Bestemmingsgift vermogensdekking

€

14.500

Nog te betalen bedragen
Te betalen kosten algemeen

€

511

Saldo

€

20.552 €

20.552 €

-

Resultatenrekening 2018
Opbrengsten
Bijdrage NCGK De Lichtzijde
Bijdrage GKV Het Kompas
Algemene giften particulieren
Onttrekking bestemmingsgifte 2017
Giften bedrijfsleven
Bijdrage Middin
Subsidie bijdragen gemeente Zoetermeer
Wijk aan zet
Verhuur Maasstroom 28
Rente bankrekening (spaar) 2017

€ 10.000
€ 6.000
€
605
€ 5.000
€
330
€
826
€ 22.245
€
300
€ 1.255

Totaal opbrengsten

€ 46.561

Kosten
Huurkosten Maasstroom
Huurkosten Middin
Eneco / Duinwater / Verzekeringen / KPN
Andere kosten huisvesting/ kantoor/inventaris
Verhuiskosten
Kosten medewerkers
Vrijwilligers kosten
Saldo kosten - bijdragen activiteiten
Promotie/publiciteitskosten
Algemene kosten
Bankkosten

€ 4.312
€ 5.520
€
832
€
575
€
521
€ 33.619
€
242
€ 1.367
€
384
€
809
€
134

Totaal kosten

€ 48.315

Saldo 2018

€ -1.754

Jaarrekening Stichting Perron 28
Toelichting
Bij notariële akte van 28 februari 2008 is Stichting Perron 28 opgericht. De Stichting heeft ten
doel het opzetten en tot uitvoering brengen van activiteiten en projecten met een Christelijk
(identiteitsgebonden) en maatschappelijk karakter (niet identiteitsgebonden), gericht op personen woonachtig in de wijk Oosterheem, gemeente Zoetermeer. De activiteiten namen een aanvang in het voorjaar van 2008.
Een belangrijke mijlpaal in het kunnen aanvangen van de activiteiten was het begin 2008
toekennen van een startsubsidie door Deputaten Evangelisatie van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Het betrof een startsubsidie, waarvan de termijn inmiddels is
verstreken. Een andere belangrijke bron van dekking van kosten vormde de toekenning van een
waarderingssubsidie door de gemeente Zoetermeer voor de niet identiteitsgebonden activiteiten. Andere bronnen van financiering blijken uit deze jaarrekening.
Sinds 1 januari 2009 is bij Perron 28 een missionair opbouwwerker in dienst (voor 0,5 fte) .
Naast de inzet van deze missionair opbouwwerker, worden bijna al het feitelijke
werkzaamheden van de stichting uitgevoerd door bijna honderd vrijwilligers.
Het jaar 2018 heeft in het teken gestaan van overgang. In maart werd Jacqueline Gravesteijn
als nieuwe missionaire opbouwwerker benoemd als opvolgster van Wilma van der Hengel. In
mei was de overgang van het huurpand aan de Maasstroom 28 naar Middin De Heemburgh, een
instelling waarin mensen met een beperking begeleid wonen. Hiermee zijn de aangekondigde
veranderingen in het jaarverslag van 2017 geïmplementeerd.
Financieel ging het jaar 2018 daardoor iets beter dan 2019. Het verlies is beperkt gebleven tot
€1.754. Het tekort is ook nu weer veroorzaakt door achterblijvende inkomsten. Het negatieve
saldo kon ook dit jaar weer worden opgevangen door bestaande reserves en garantstellingen.
Wij zijn dankbaar dat op deze manier de continuering van een belangrijk deel van het werk in
de wijk Oosterheem, onder de nieuwe naam Perron 1, in 2018 kon worden geborgd.
Helaas hebben de verantwoordelijke kerkenraden besloten om per 1 juli 2019 te stoppen met
de financiële ondersteuning van Perron 28 en alsdan eindigt ook de garantstelling
(bestemmingsgift). Bij ongewijzigd beleid is daarom geen andere conclusies te trekken dan dat
voorzetting van de activiteiten in huidige omvang na 31 december 2019 niet mogelijk is. Het
bestuur is nu bezig alternatieve financieringsbronnen aan te boren. Hierover kan op dit moment
van schrijven nog niets definitiefs gezegd worden.
ANBI-status
Bij Beschikking met dossiernummer 57 722, is Stichting Perron 28 door de Belastingdienst
vanaf de oprichting aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De aanmerking
geldt voor onbepaalde tijd.
Hieronder volgt een beknopte toelichting van de cijfers over het jaar 2018.
Balans 2018
De jaarrekening is opgesteld op basis van het toerekeningsbeginsel. Dit betekent dat inkomsten
en uitgaven worden toegerekend aan het jaar waar deze betrekking op hebben. Dit is anders dan
het kasbeginsel waarin alleen het tijdstip waarop bedragen zijn ontvangen dan wel zijn betaald
relevant is.

Actiefzijde balans
Transitoire actiefposten
Dit zijn door de Stichting vooruitbetaalde als ook door de Stichting nog te ontvangen bedragen.
Passiefzijde balans
Transitoire passiefposten
Dit zijn door de Stichting vooruit ontvangen als ook per einde 2018 nog door de Stichting te
betalen bedragen.
Vooruit ontvangen bedragen:
Bestemmingsgift vermogensdekking. De stichting streeft naar een weerbaarheidsreserve om
eventuele financiële tegenvallers het hoofd te kunnen bieden. In dit verband is vanuit
particuliere bron zowel in 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018 een
voorwaardelijke gift van EURO 5.000 gedaan die kan worden aangesproken indien en voor
zover dat nodig is.
Helaas is door het besluit van de kerkenraden om terug te treden ook per 31 december 2016 een
einde gekomen aan de jaarlijkse giften voor de bestemmingsreserve. De giften over 2017 en
2018 (€10000) zijn inmiddels terugbetaald. Er resteert per einde 2018 EURO 14.500 als
Bestemmingsgift vermogensdekking. Met de geldgever is afgesproken dat dit bedrag in 2019
aangesproken mag worden om eventuele verliezen over 2019 te compenseren. Daarna zal
opnieuw bekeken worden wat er met het overblijvende saldo moet gebeuren.
Nog te betalen bedragen:
De nog te betalen kosten betreffen per einde 2018 nog te betalen openstaande rekeningen ad
€511.
Resultatenrekening 2018
Directe uitgaven activiteiten (saldo kosten bijdrage activiteiten)
In de resultatenrekening staat een bedrag van €1367 aan directe uitgaven activiteiten. Het gaat
hier niet om de totale aan deze activiteiten toe te rekenen kosten (inclusief huisvesting,
medewerker etc.), maar om de directe kosten, de zogenaamde “out of pocket expenses” van
deze activiteiten, denk bijvoorbeeld aan materialen voor de kinderclubs en (het inschrijfgeld
overschrijdende) ingrediënten kosten voor ontmoetingsmaaltijden, cursussen etc.
Uitgaven voor huisvesting:
In 2018 zijn extra kosten gemaakt voor huisvesting door de verhuizing van Maasstroom 28 naar
Schiebroekstraat 1. (Extra huur en verhuiskosten)
Kosten medewerker:
Er zijn ook extra kosten gemaakt vanwege de overlap tijdens de uitdiensttreding van Wilma
van der Hengel (per 30 juni 2018) en indiensttreding van Jacqueline Gravesteijn (per 1 maart
2018)
###

