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Balans per 31 december 2018 

(na resultaatbestemming) 
 
Activa  31 december 2018 31 december 2017 
 Ref.   

  € € € € 
      

Immateriële vast activa      

CMS software   48.400  - 

      

Vorderingen op korte termijn      

Overige vorderingen en overlopende 
activa 
 

  16.354  16.152 

Liquide middelen   281.623  251.747 

      

   346.377  267.899 

      

 
 
Passiva  31 december 2018 31 december 2017 
    

 Ref. € € € € 
      

Eigen vermogen      

Vrij besteedbaar vermogen      

 Algemene reserve  84.730  84.653  

Vastgesteld vermogen      

 Egalisatiereserve  56.025  55.815  

 Bestemmingsfonds  21.270  21.270  

      

   162.025  161.738 

      

      

Kortlopende schulden      

Belastingen en premies sociale 
verzekeringen 

 
16.675  12.814  

Overige schulden  167.677  93.347  

      

   184.352  106.161 

      

   346.377  267.899 
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Staat van baten en lasten over 2018 

 
 
 Ref Exploitatie 2018 Begroot 2018 Exploitatie 2017 
     

  € € € 
     
Baten     
Subsidie inkomsten 4 920.286 903.450 711.424 

Overige inkomsten 5 35.445 29.000 112.135 

Incidentele projecten  26.038 - - 

Financiële baten  77 - 163 

     

Som der baten  981.846 932.450 823.722 

     
Lasten     
Personeelskosten 6 317.805 309.000 249.747 

Overige lasten 7 637.716 623.450 499.777 

Incidentele projecten  26.038 - - 

     

Som der lasten  981.559 932.450 749.524 

     

Saldo  287 - 74.198 

     

     
     
Verdeling saldo     

 dotatie egalisatiesreserve  210 - 55.815 

     

  77 - 18.383 

 dotatie bestemmingsfonds  - - 21.270 

 mutatie algemene reserve  77 - -2.887 

     

Saldo  - - - 
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Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 

1. Algemene toelichting 

1.1. Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister 
Stichting Opvoeden.nl bezoekadres is op de Schinkelsbaan 1 2e verdieping, 2908 LE in Capelle aan den IJssel. 
De stichting is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 53007069. 

1.2. Activiteiten 
De activiteiten van Stichting Opvoeden.nl betreffen voornamelijk de behartiging van de belangen van ouders, 
opvoeders en jongeren, een en ander te realiseren in het kader van ideële doelstellingen van de stichting. 

1.3. Continuïteitsveronderstelling 
Het Ministerie van VWS financiert voor langere termijn vanaf het jaar 2017, door middel van een 
instellingssubsidie waarmee de continuïteit is geborgd. De instellingssubsidie heeft een structureel karakter en 
is vooralsnog afgegeven tot en met 2019. De stichting heeft de verwachting met de beschikbare middelen de 
bestaande verplichtingen te kunnen afwikkelen. 

1.4. Vergelijking met voorgaand jaar 
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte 
van het voorgaande jaar. 

1.5. Schattingen 
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van 
Stichting Opvoeden.nl zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de 
jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht 
noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen 
opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. 

2. Grondslagen voor waardering van activa en passiva 

2.1. Algemeen 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine 
organisaties-zonder-winststreven die zijn uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening 
is opgesteld in euro’s. De waarderingsgrondslagen zijn gebaseerd op de historische kosten en kostprijzen. Activa 
en passiva, met uitzondering van het eigen vermogen, worden gewaardeerd tegen nominale waarde of 
verkrijgingsprijs, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. 

In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Deze referenties verwijzen naar de 
toelichting. 

2.2. Immateriële vaste activa 
Onder immateriële vast activa zijn begrepen de kosten van de bouw en ontwikkeling van de software voor het 
CMS systeem. De geactiveerde kosten worden gewaardeerd tegen kostprijs en lineair afgeschreven in 3 jaar, 
conform de subsidiebeschikking. 

2.3. Vorderingen 
Tenzij anders vermeld, hebben de vorderingen een resterende looptijd van ten hoogste een jaar. Vorderingen 
worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de 
transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de 
geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de 
boekwaarde van de vordering. 
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2.4. Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

2.5. Eigen vermogen 
Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar is en welk 
gedeelte is vastgelegd. Indien aan een deel van het eigen vermogen een beperktere bestedingsmogelijkheid is 
gegeven, dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan, is dit deel verantwoord als vastgelegd 
vermogen. Deze beperking in het bestedingsdoel kan door het bestuur van de stichting of door derden zijn 
opgelegd. Indien deze beperking door derden is opgelegd dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds.  

In de toelichting wordt het bedrag en de beperkte doelstelling van ieder bestemmingsfonds vermeld. Ook de 
reden van deze beperking en alle overige voorwaarden die door de derden zijn gesteld, worden vermeld. Indien 
de beperking zoals bedoeld in de vorige alinea niet door derden, maar door het bestuur is aangebracht, wordt 
het aldus afgezonderde deel van het eigen vermogen aangeduid als bestemmingsreserve (en niet als 
bestemmingsfonds). In de toelichting worden het bedrag en de beperkte doelstelling van iedere 
bestemmingsreserve vermeld. Ook het feit dat het bestuur deze beperking heeft aangebracht, wordt vermeld. 

Vanuit de subsidierelatie kan een egalisatiereserve gevormd worden uit de onderbestedingen van de 
instellingssubsidie in een bepaald jaar. Deze wordt  aangewend om eventuele tekorten in de uitvoering op te 
vangen in een volgend jaar. Het vormen van de egalisatiereserve is aan een maximum gebonden en jaarlijkse 
mutaties worden verantwoord via de staat van baten en lasten. 

Indien herwaarderingen in de herwaarderingsreserve zijn verwerkt, worden de gerealiseerde herwaarderingen 
bruto ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. 

Alle vermogensmutaties worden in de staat van baten en lasten verantwoord. Uitgaven die worden gedekt uit 
bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen worden eveneens in de staat van baten en lasten verantwoord. 

2.6. Kortlopende schulden  
Tenzij anders vermeld, hebben de kortlopende schulden een resterende looptijd van ten hoogste een jaar. 
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden 
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag 
rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. 

3. Grondslagen voor bepaling van het resultaat 

3.1. Algemeen 
Het resultaat (saldo) wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. 
Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze 
betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat rekening 
wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden 
ontvangen, dan wel betaald. 

Baten waarvoor een bijzondere bestemming is aangewezen, worden afzonderlijk in de (toelichting op de) staat 
van baten en lasten verwerkt onder vermelding van de aard van de bestemming; indien deze baten in het 
verslagjaar niet volledig zijn besteed, worden de nog niet bestede gelden gereserveerd in de desbetreffende 
bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en). Een onttrekking aan bestemmingsreserve 
respectievelijk -fonds wordt als besteding (last) verwerkt in de staat van baten en lasten. 

Indien aan bestemmingsreserve(s) respectievelijk bestemmingsfonds(en) wordt gedoteerd dan wel daaruit 
wordt geput wordt deze mutatie op de volgende wijze verwerkt: het saldo van de staat van baten en lasten wordt 
bepaald inclusief het overschot of tekort dat is ontstaan uit hoofde van de baten en lasten met een bijzondere 
bestemming. Onder de staat van baten en lasten wordt vervolgens een specificatie opgenomen van de 
verwerking van dit saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen. 
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3.2. Ontvangen subsidies 
Subsidies, niet zijnde investeringssubsidies, worden in het resultaat van het jaar gebracht ten laste waarvan de 
gesubsidieerde bestedingen komen en waarin de opbrengsten zijn gederfd dan wel het exploitatietekort zich 
heeft voorgedaan.  

Investeringssubsidies worden als vooruit ontvangen onder de passiva opgenomen of worden in mindering 
gebracht op het geïnvesteerde bedrag. 

3.3. Lasten 
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking 
hebben. 

3.4. Personeelskosten 
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten 
en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. 

Met betrekking tot de bezoldiging van de bestuurders wordt gebruik gemaakt van de vrijstelling in artikel 2:383 
lid 1 BW. 

3.5. Financiële baten en lasten 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van 
de desbetreffende activa en passiva.  

  

 

4. Subsidie inkomsten 
In 2018 heeft Stichting Opvoeden.nl instellingssubsidie ontvangen van het ministerie van VWS voor een bedrag 
van € 920.286. 

5. Overige inkomsten 
 2018 2017 
   

 € € 
VNG inkomsten - 12.500 

Inkomsten Samenwerkingsovereenkomsten 35.445 69.290 

Schenking met doelbestemming - 30.345 

   

 35.445 112.135 

   

 

6. Personeelskosten 
 2018 2017 
   

 € € 
Lonen en salarissen 255.548 204.824 

Overige sociale lasten 39.750 28.727 

Overige personeelskosten 22.507 16.196 

   

 317.805 249.747 
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7. Overige kosten 
 2018 2017 
   

 € € 
Reguliere kosten 441.460 484.182 

Kosten ICT Conversie en herschrijven content 102.099 - 

Kosten ICT bouw CMS ( incl. afschrijving software 2018) 94.157 - 

Projectkosten VNG Pilot - 3.630 

Projectkosten Kinderparticipatie - 2.890 

Projectkosten stichting vCJG - 9.075 

   

 637.716 499.777 

   

 
 

8. Verdeling Saldo 
Van het batig saldo van € 287 is, na dotaties van € 210 aan de egalisatiereserve en het restant van € 77 
toegevoegd aan het vrij besteedbare vermogen. 

 

9. Gemiddeld aantal FTE 
Gedurende het jaar 2018 waren gemiddeld 4,5 FTE in dienst op basis van een volledig dienstverband (2017: 
4,0). 

 

Het bestuur, De toezichthouders, 

Stichting Opvoeden.nl 
 

 

Het financieel verslag is vastgesteld en goedgekeurd door de toezichthouders in vergadering d.d. 23 mei 2019. 

 


