Jaarrekening 2015
Stichting Pelgrimsvrienden
van Sint Jacob
Utrecht

STICHTING PELGRIMSVRIENDEN VAN SINT JACOB
(na resultaatbestemming)

BALANS PER 31 DECEMBER 2015
ACTIVA

01-01-20
€

Liquide middelen:
ING rekening-courant
ING spaarrekening
Te ontvangen rente 2015
Totaal
PASSIVA
Eigen vermogen:
Vrij besteedbaar vermogen
Schade Risico Fonds
Vooruit ontvangen donatie 2015
Te betalen bankkosten 4e kw.
Totaal

01-01-19
€

636
12.000
71
12.707

1.164
12.000
96
13.260

01-01-20

01-01-19

2.679
10.000
0
28
12.707

3.210
10.000
25
25
13.260

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

BATEN

01-01-20

Donaties en giften
Donaties Informatieboekje
Rentebaten
Totaal
LASTEN
Kosten bestuur
Reiskosten bestuur
Promotiekosten
Bankkosten
Bijdrage verstrekt aan:
Stichting de Gele Pijl
Projekt Jeugd Vessem
Project Trivium/Lindenhof
Reiskosten Pelgr. Jeugd
Totaal
Saldo

01-01-19
€

€
4.036
10
71
4.117

5.922
157
96
6.175

47
144
558
115

157
281
2.302
127

5
1.100
875
1.804
4.648

78
2.066
1.000
1.861
7.872

-531

-1.697

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten
Algemene toelichting
Oprichting
Op 26 mei 2010 is de stichting opgericht bij Notariskantoor van Doorne te Amsterdam.
De stichting droeg de naam van Stichting Vrienden van Sint Jacob, later aangepast tot
Stichting Pelgrimsvrienden van Sint Jacob. Statutaire zetel is gevestigd te Utrecht.
De stichting heeft ten doel:
Het verzamelen, bewaren, onderzoeken, tentoonstellen en het verstrekken van informatie voor studie,
educatie en recreatie van de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn pelgrimstochten naar Santiago de Compostela in Galicië in heden en verleden ten behoeve van de
ontwikkeling van de gemeenschap en het vergroten van de toegankelijkheid van bovenstaande voor
het publiek;
Het werven van fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten ter ondersteuning en het
faciliteren van pelgrims bij de realisatie van hun pelgrimstochten;
Het ondersteunen van hulpbehoevende pelgrims, onder meer door de (toekomstige) pelgrims met
een beperking, die meestal behoefte hebben aan verdergaande ondersteuning, zowel informatief als
financieel te ondersteunen;
Het stimuleren en entameren van ontmoetingsplaatsen en overnachtingsmogelijkheden langs de
route naar Santiago de Compostela. De stichting zet zich in voor het ontwikkelen, opzetten en
beheren van een netwerk van ontmoetingsplaatsen en pelgrimsherbergen langs de Camino naar
Santiago de Compostela en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevordelijk
kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
De stichting beoogt niet het maken van winst.
Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI)
Per 26 februari 2010 heeft de belastingdienst onze stichting aangemerkt als:
Algemeen Nut Beogende Instelling(ANBI). De aanmerking geldt voor onbepaalde tijd.
De stichting is geregistreerd onder nr. 822516196 met als vestigingplaats "Oosterhout".
Grondslagen voor waardering van activa en passiva
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. De referenties verwijzen
naar de toelichting.
Vergelijking met voorgaande jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultatenbepaling zijn ongewijzigd gebleven
ten opzichte van het voorgaande jaar.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit banktegoeden met een looptijd korter dan twaalf maanden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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 stichting zou zijn toegestaan,
is dit deel verantwoord als vastgelegd vermogen.
Alle vermogensmutaties worden in de staat van baten en lasten verantwoord. Uitgaven die worden
gedekt uit bestemmingsreserves worden eveneens in de staat van baten en lasten verantwoord.
Grondslagen voor bepaling van het resultaat
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 berekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit
houdt in dat rekening wordt gehouden met een aan de periode toe te rekenen bedragen die in een
andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald.
Indien aan bestemmingsreserve(s) 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 dat saldo in de onderscheiden posten van het eigen vermogen.
Lasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan de verslagperiode waarop zij
betrekking hebben.
Rentebaten en rentelasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve
rentevoet van de betreffende activa en passiva.
Eigen Vermogen
De mutaties in de posten die zijn opgenomen onder het eigen vermogen kunnen als volgt worden
gespecificeerd:

Vrij besteedbare vermogen

01-01-19 Dotatie 2015
3.210
-518

Vastgelegd vermogen
Schade Risico Fonds

01-01-19 Dotatie 2015
10.000
0

In de najaarsledenbijeenkomst 2012 van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob is besloten
tot de oprichting van een Schade Risico Fonds dat zal worden beheerd door deze stichting.
Het saldo van het fonds zal niet meer bedragen dan het maximum bedrag van 2 jaren dotatie zijnde
€ 10.000. De eerste dotatie is in 2013 ontvangen. De tweede dotatie in 2014.
Er zijn in het verslagjaar geen verzoeken tot bijdragen uit het fonds ontvangen.
De stichting zal jaarlijks verantwoording afleggen aan het Nederlands Genootschap van Sint Jacob
over het beheer van het fonds. Bij liquidatie van het fonds zal het resterende saldo worden
teruggestort aan het Genootschap of aan een gerelateerde ANBI-stichting.
Niet in de balans opgenomen verplichtingen
Er zijn geen verplichtingen aangegaan in deze periode.
Donaties en giften
Totaal aan donaties en giften ontvangen
4.046
inclusief 10 euro aan donativo voor informatieboekje van
Sint Jacobs Route. De helft van deze donativo is volgens
afspraak overgemaakt aan de Stichting de Gele Pijl.
(Overzicht "Register donaties en giften" uit privacy-overwegingen niet bijgevoegd).
Promotiekosten
Kosten flyers t.b.v. Voorjaarsbijeenkomst in Amersfoort
Kosten folders t.b.v. Najaarsbijeenkomst in Groningen en
Huiskamer in Santiago en toekomstige bijeenkomsten
Totaal

92
466
558

De kosten van de folder is gedoneerd. De bijdrage is verwerkt onder donaties en giften.
Bijdragen aan projecten:
Project pelgrimeren voor de jeugd 2015
Idem vergoeding reiskosten begeleiders
Project Trivium/Lindenhof
Stichting de Gele Pijl (zie boven bij donaties en giften)
Totaal

1.100
1.804
875
5
3.784

De bijdrage "Pelgrimeren voor de jeugd" heeft betrekking op de pelgrimstochten van de
schooljeugd uit de omgeving van Vessem. De bijdrage is gemaximeerd op € 1.500 op jaarbasis.
In 2015 zijn 550 leerlingen van 25 scholen op weg geweest.
De vergoede reiskosten van de begeleiders zijn verstrekt aan de betreffende vrijwilligers van
deze tochten. Deze vrijwilligers zijn lid van het Nederlands Genootschap van Sint Jacob.
Project Trivium/Lindenhof had betrekking op de pelgrimage van 7 jongeren naar Santiago de
Compostela.
Overig:

Aan het bestuur wordt geen beloning toegekend, ook zijn geen werknemers in dienst.
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