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1 Inleiding
Dit is het jaarverslag 2017 van de Stichting de Stille Kracht door en voor Wassenaar.
Paragraaf 2, Jaarverslag geeft een overzicht van de in 2016 verrichte activiteiten. Paragraaf
3, Jaarrekening bevat de jaarrekening van de Stichting.
Dit is het tweede jaarverslag van de Stichting. Voor zover in de toelichting vergelijkingen zijn
gemaakt met overeenkomstige gegevens uit de jaren 2016 en eerder, zijn die ontleend aan
de administratie van de carnavalsvereniging Deijlknotsen. De Kracht heeft de
kringloopactiviteiten van deze vereniging met ingang van 2016 voortgezet.

2 Jaarverslag
Doelstelling
De Stichting de stille Kracht van Wassenaar heeft tot doel het ondersteunen, in materiële of
financiële zin, van inwoners of groepen van inwoners van Wassenaar, onder meer door het
organiseren van een handel in gebruikte goederen (kringloop) en alles wat in de ruimste zin
genomen daarmee verband houdt. De Stichting heeft geen winstoogmerk. Elke winst die de
stichting maakt uit mogelijke (commerciële) activiteiten zal worden aangewend ten behoeve
van de Stichting
Realisatie doelstellingen
In het tweede jaar van haar bestaan heeft de Stichting geïnvesteerd in het vernieuwen,
aantrekkelijker en veiliger maken van de verkoopruimte in de Loods. Een deel hiervan is
gefinancierd met steun van de Deijlknotsen.
Ook is in de loop van het jaar begonnen met het gestructureerd verlenen van financiële
bijdragen aan instellingen in Wassenaar. Hierbij is er voor gekozen met name instellingen :
Instanties in Wassenaar te ondersteunen en niet zelf inwoners te ondersteunen.
De Stichting wordt bij haar activiteiten gesteund door het bedrijfsleven van Wassenaar.
Speciaal worden dit jaar genoemd de UTS APC groep die menskracht en een heater om niet
hebben gegeven, de Wassenaarse Krant die wederom veel ruimte beschikbaar heeft gesteld
voor promotie van de Stichting en de Lagerberg Verhuisgroep, die regelmatig goederen voor
de verkoop brengt.
Het werk van de Stichting kon alleen plaats vinden door de steun van enthousiaste
vrijwilligers.
Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat eind december 2017 uit Marius Winters (secretaris /
penningmeester), Sjors Corel en Kitty Corel. In de loop van 2017 is Jolanda van Vliet
teruggetreden als voorzitter van het Bestuur. Eind 2017 heeft Jan Grundeken zich terug
getrokken uit zijn functie als bestuurslid.
Jolanda van Vliet en Jan Grundeken hebben een belangrijke bijdrage geleverd in de eerste
jaren van het bestaan van de Stichting.

3

3 Jaarrekening
Rekening van inkomsten en uitgaven
Inkomsten
Verkopen
Opbrengsten papier en textiel
Sponsors
Overig

2017
€ 26 088
€ 4 116
€ 4 880
€
780

Totaal

€ 35 864

2016
€ 22 274
€ 4 287
€
600
€ 12 325

Uitgaven
Aanloopkosten
Gas, licht, water, afval
Verzekeringen, belastingen
Investeringen
Reparatie en onderhoud
Uitvoeringskosten
Activiteiten
Administratiekosten
Overige kosten
Resultaat
€ 39 486 Totaal

2017
€ 2 415
€ 2 328
€ 11 281
€
402
€ 3 785
€ 8 888
€
333
€
395
€ 6 037
€ 35 864

Toelichting rekening van inkomsten en uitgaven
Verkopen
De verkopen betreffen de opbrengsten van de wekelijkse kringloopverkopen en de verkopen
op de snuffeldagen.
Er zijn in 2017 vier snuffelmarkten (inclusief kerstmarkt) gehouden. Dit jaar vonden dat
snuffeldagen uitsluitend op zaterdag plaats vinden en niet, zoals in de jaren daarvoor, op
zaterdag en zondag. Reden hiervoor was dat de opbrengsten op zondag laag waren.
Opbrengsten papier en textiel
In 2017 was de opbrengst van oud papier en textiel, dat niet meer voor verkoop in
aanmerking kwam € 4 116. Hiervan was € 216 opbrengst van textiel.
Sponsors
De belangrijkste sponsorbijdrage is van De Deijlknotsen, in totaal € 4 480. Verder wordt De
Kracht door 8 Wassenaarse bedrijven financieel gesteund.
Aanloopkosten
Dit jaar zijn geen aanloopkosten meer gemaakt. In 2016 waren dit kosten die samenhingen
met de oprichting van de Stichting zoals de kosten kamer van koophandel, kosten notaris,
ontwerp en aanschaf van lichtbak op de loods, ontwerp en aanschaf van website, briefpapier
en visitekaartjes.
Energie, water en afval
De kosten van energie, water en afval waren € 2 415
Verzekeringen, belastingen
De kosten van verzekeringen en belastingen waren € 2 328.
Investeringen
Dit jaar is geïnvesteerd in verbeteringen van de loods, die er vooral op waren gericht de
ruimte beter te benutten en veiliger en aantrekkelijker te maken voor bezoekers en
vrijwilligers
Reparatie en onderhoud
Hierin zijn begrepen kleine reparaties, onderhoudscontracten, schoonmaakmiddelen

2016
€ 1 366
€ 1 721
€ 2 081
€ 4 696
€ 3 205
€ 2 433
€
332
€
544
€ 23 108
€ 39 486
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Uitvoeringskosten
Hieronder zijn begrepen de kosten die worden gemaakt voor de kringloopwinkel,
snuffelmarkt en het ophalen van oud papier. Ook zijn hieronder begrepen de uitgaven ten
behoeve van de vrijwilligers (jaardiner, kerstattenties, bloemen etc. bij bijzondere
gelegenheden. De autokosten bestaan uit verzekeringen, diesel en motorrijtuigenbelasting
Activiteiten
De Stichting heeft in 2017 overeenkomstig haar doelstellingen € 8 888 uitgekeerd of
toegezegd.
Administratiekosten
De administratiekosten bestaan uit de kosten van de bank, postzegels, vergoeding voor het
gebruik van een boekhoudprogramma en de kosten van een nieuw telefoonabonnement.
Overige kosten
Onder overige kosten zijn onder andere geboekt enkele nagekomen kosten uit 2015 (€ 181).
Resultaat
Het resultaat over 2017 bedroeg € 6 037. Vorig jaar is besloten dat het, gelet op de omvang
van de activiteiten, gewenst is een vermogen te creëren dat ongeveer gelijk is aan één à
twee maal de jaaromzet van de kringloopactiviteiten. Als eerste stap om dit te bereiken is
vorig jaar € 20 000 van het resultaat bestemd als eigen vermogen van de Stichting. Dit jaar
wordt een deel van het resultaat (€ 3 000) toegevoegd aan het eigen vermogen en het
resterende deel (€ 3 037) toegevoegd aan de reserve voor activiteiten.
Balans per 31 december 2016
Bezittingen
Kas
Bank
Materiele activa
Te ontvangen bedragen
Vooruit betaalde bedragen
Totaal

€
€
€
€
€

2017
641
26 399
pm
8 051
280
35 371

€
€
€
€

2016
572
21 000
pm
4 909
26 481

Schulden
Vermogen
Reserve voor activiteiten
Te betalen bedragen

2017
€ 23 000
€ 6 145
€ 6 226

2016
€ 20 000
€
3 108
€ 3 373

Totaal

€ 35 371

€ 26 481

Toelichting
Kas
Sedert november wordt de wekelijkse opbrengst van de verkopen dezelfde week op de bank
gestort.
Materiële activa
De belangrijkste activa van de Stichting zijn de inrichting van de loods en de kantine, de
vrachtauto en de vorkheftruck.
De activa van de Stichting worden niet geactiveerd, enerzijds omdat de waarde vaak moeilijk
te bepalen is en de activa om niet of tegen een kleine vergoeding zijn verkregen en
anderzijds vanuit het voorzichtigheidsprincipe. Kosten van en investeringen in activa worden
ten laste van het resultaat van het jaar waarin ze zijn gemaakt, geboekt.
Te ontvangen bedragen
Er zijn 3 vorderingen.
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Vooruitbetaalde bedragen
Dit bedrag betreft het onderhoud van de brandblus voorzieningen.
Vermogen
De Stichting streeft er naar een eigen vermogen te creëren van één à twee maal de omzet
van de kringloop. Als eerste stap is in 2016 € 20 000 van het resultaat bestemd als eigen
vermogen. In 2017 is € 3000 van het behaalde resultaat toegevoegd aan het vermogen.
Reserve activiteiten
De reserve voor activiteiten kan worden gebruikt voor activiteiten in het kader van de
doelstelling van de Stichting. In 2017 is € 3 037 van het niet bestede resultaat toegevoegd
aan de reserve.
Te betalen bedragen
Het grootste deel van de te betalen bedragen betreft toezeggingen van een bijdrage voor de
activiteiten van 3 instellingen. De overige vorderingen zijn kosten van de plaatsing van de
heater en de belastingdienst. De laatste facturen zijn inmiddels betaald.
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