JAARVERSLAG 2018

Stichting Mantel der Liefde
gevestigd te Breda
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VERSLAG VAN HET BESTUUR
Algemeen
De stichting is opgericht op 20 juli 2017 en heeft het volgende doel: het initiëren en bevorderen van kunstprojecten gericht
op het inzichtelijk maken en toegankelijk maken van actuele maatschappelijke thema’s. De stichting is in eerste instantie
opgericht om de fototentoonstelling ‘Mantel der Liefde’ te kunnen maken. De stichting staat ingeschreven in het Kamer van
Koophandel onder dossiernummer 6925.1460.
Per balansdatum is de samenstelling van het bestuur als volgt:
- Mevrouw Ilse Wolf, voorzitter
- De heer Herman Diepstraten, penningmeester
- Mevrouw Merline Bhaggan, secretaris
De contactgegevens per balansdatum zijn:

Stichting Mantel der Liefde
p/a Generaal Maczekstraat 20 A2
4818 BW Breda

Ontwikkelingen gedurende het boekjaar en resultaat
De stichting heeft een klein positief dekkingsresultaat gerealiseerd over 2018 van € 3.188. Op elk van de exposities wordt
een kleine opslag berekend om mogelijke schades en herstelwerkzaamheden aan de expositie te kunnen uitvoeren.
De tentoonstelling blijkt zich goed te lenen voor ontmoetingen over onderwerpen die raakvlakken hebben met
mantelzorgers en met ouderen. Er is ruimte voor discussie en debat, een film laten zien, een lezing geven en workshops
houden. Alles in het teken van Mantelzorg en zorg voor de medemens, thema`s welke veel steun en erkenning aan
mensen geeft.
Tijdens het boekjaar heeft het bestuur drie formele vergaderingen gehouden.
Jaar 2019
De expositie reist momenteel door Nederland en elke locatie dient de expositie te huren van de stichting. Op deze manier
worden de kosten gedekt van het vervoer en het werk omtrent de opbouw. De expositie staat tot eind april in het Haga
ziekenhuis in Den Haag. Daarna zal hij in een opslag gaan om aan het eind van het jaar nog een keer opgebouwd te
worden in Veenendaal, in de maanden oktober en november. Daarna zal de expositie stoppen met reizen.
Dankwoord
Het bestuur bedankt hierbij iedereen, en de vrijwilligers in het speciaal, die zich heeft ingezet om de expositie
succesvol te kunnen laten zijn.

Namens het bestuur,
Mevrouw I.P.A. Wolf
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JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2018
in €
Balans per 31-12-2018

Balans per 31-12-2017

ACTIVA
Vorderingen
Omzetbelasting
Overige vorderingen

247
-

8.678
247

Liquide middelen
ING Bank N.V., rekening-courant
Kas

4.641
-

8.678

27.193
4.641

27.193

4.888

35.871

PASSIVA
Eigen vermogen
- Algemene reserves
- Bestemmingsreserves

4.488
-

1.300
4.488

Kortlopende schulden
Omzetbelasting
Handelscrediteuren
Overige schulden

400

1.300

4.232
5.120
25.219
400

34.571

4.888

35.871
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STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
in €

Baten
Bijdragen fondsen
Bijdragen derden en sponsoring
Giften

2018

2017

21.046
7

48.186
30.620
1.194

21.053

80.000

Overige inkomsten

Lasten
Projectkosten
PR- en communicatie
Productie expositie
Evenementen incl. educatie
Overige kosten
Vergoeding vrijwilligers

RESULTAAT

1.734
232
1.050
13.234
1.615
-

22.911
2.808
40.202
6.603
4.676
1.500
17.865

78.700

3.188

1.300
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TOELICHTING OP DE JAARREKENING

ALGEMEEN
Aard van de stichting
Stichting Mantel der Liefde is statutair (en feitelijk) gevestigd te Breda op het adres Generaal Maczekstraat 20 A2. Stichting
Mantel der Liefde heeft als doel het initiëren en bevorderen van kunstprojecten gericht op het inzichtelijk maken en
toegankelijk maken van actuele maatschappelijke thema’s. De stichting is op 20 juli 2017 in eerste instantie opgericht om
de fototentoonstelling ‘Mantel der Liefde’ te kunnen maken.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door gebruik te maken van alle haar dienstig vookomende en wettelijk
toegestane middelen. De stichting heeft geen winstoogmerk.
De Belastingdienst heeft met ingang van 20 juli 2017 een ANBI-status verleend aan Stichting Mantel der
Liefde.
Grondslagen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving van fondswervende
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING ACTIVA EN PASSIVA
Activa en passiva
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde.
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.
Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden een looptijd korter dan twaalf maanden.
Kortlopende schulden
Schulden worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).
GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de
hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van
historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als
deze gerealiseerd zijn.
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OVERIGE TOELICHTINGEN
Toelichtingen op de balans
Eigen vermogen
Het verloop van het eigen vermogen in het verslagjaar is als volgt:
saldo per
1 januari

Resultaatbestemming

Overige
Mutaties

saldo per
31-dec

- Algemene reserves
- Bestemmingsreserves

1.300
-

3.188
-

-

4.488
-

Totaal

1.300

3.188

-

4.488

Algemeen
Een verdere toelichting op de balans heeft niet plaatsgevonden.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
De stichting heeft geen "niet uit de balans blijkende verplichtingen".

Toelichtingen op staat van baten en lasten
Personeelsleden
Bij de stichting waren er geen personeelsleden werkzaam.
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de door hun verrichte werkzaamheden voor de stichting.
Algemeen
Een verdere toelichting op de staat van baten en lasten heeft niet plaatsgevonden.

Ondertekening van de jaarrekening
De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur.

Breda …. april 2019
Ondertekening door het bestuur:

Mevrouw I.P.A. Wolf

Mevrouw M.P. Bhaggan

De heer A.J.J. Diepstraten
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OVERIGE GEGEVENS

Statutaire winstbestemmingsregeling
In de statuten is geen bepaling opgenomen over de beschikking van het resultaat.

Resultaatbestemming
Het bestuur heeft besloten het resultaat over het verslagjaar toe te voegen aan de algemene reserves.
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