De Stille Kracht voor en door Wassenaar

JAARVERSLAG 2019

9 april 2020
Definitief, na accountantscontrole
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1 Inleiding
Dit is het jaarverslag 2019, het vierde jaarverslag, van Stichting de Stille Kracht door en voor
Wassenaar. Paragraaf 2, Jaarverslag geeft een kort overzicht van de in 2019 verrichte
activiteiten. Paragraaf 3, Jaarrekening bevat de jaarrekening van de Stichting.

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 doelstelling van de Stichting
Realisatie doelstellingen
Wij hebben een aantal instellingen in Wassenaar gesteund met financiële bijdragen voor hun
activiteiten. De ondersteuning wordt verstrekt op verzoek van personen of organisatie. Er
moet een concreet plan zijn voor activiteiten met een heldere kostenbegroting. Bij het
beoordelen van de verzoeken wordt de volgende criteria gehanteerd:
• het verzoek moet gericht zijn op verbetering/ ondersteuning van de situatie van
mensen met een laag inkomen;
• de ondersteuning moet gericht zijn op het uitvoeren van een sociaal/
maatschappelijke doelstelling van de organisatie;
• de aanvrager en de personen die daadwerkelijk ondersteund worden, moeten een
heldere binding met de gemeente Wassenaar hebben.
Ook geven wij personen, die dat nodig hebben, artikelen uit onze kringloopwinkel om niet of
voor een sterk gereduceerde prijs. Voor een drietal hebben we een financiële bijdrage
gegeven.
De omzet van de kringloopwinkel was bijna 50% hoger dan vorig jaar. Het beeld van de
afgelopen jaren van een voortdurend stijgende omzet wordt hiermee bevestigd.
De banden met de gemeente zijn versterkt. Dit heeft erin geresulteerd dat met ingang van 1
januari 2020 de Kracht een Hulpfonds zal instellen, waaraan de gemeente een belangrijke
financiële bijdrage zal geven. De gevolgen daarvan zijn nog niet verwerkt in deze
jaarrekening.
Dit jaar heeft de Stichting in samenwerking en met een aanzienlijke financiële bijdrage van
de verhuurder, de vereniging de Deylknotsen, geïnvesteerd in de renovatie van het dak en
de gevels van de Loods en het vernieuwen, aantrekkelijker en veiliger maken van de
verkoopruimte in de Loods.
De Stichting wordt bij haar activiteiten gesteund door het bedrijfsleven van Wassenaar.
Het werk van de Stichting kon alleen plaats vinden door de steun van veel enthousiaste
vrijwilligers.
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Bestuur
Het bestuur van de Stichting bestaat eind december 2018 uit Kitty Corel (voorzitter), Marius
Winters (secretaris / penningmeester), Sjors Corel en Stef Schenk.

3 Jaarrekening
Rekening van inkomsten en uitgaven1
Inkomsten
Verkopen
Opbrengsten papier en textiel
Sponsors
Overig

2019
€ 47 783
€ 1 159
€ 3 000
€ 47 500

2018
€ 34 282
€ 2 243
€ 1 200
€
-

Totaal

€ 99 442

€ 37 725

Uitgaven
Gas, licht, water, afval
Verzekeringen, belastingen
Loods
Uitvoeringskosten
Activiteiten
Administratiekosten
Overige kosten
Resultaat
Totaal

2019
€ 12 888
€ 2 717
€ 59 590
€ 3 612
€ 8 449
€ 1 099
€ 1 455
€ 9 632
€ 99 442

Toelichting rekening van inkomsten en uitgaven
Verkopen
De wekelijkse verkopen op woensdag brachten € 47 783 op. De loods is op 46 woensdagen
en 1 zaterdag (kerstmarkt) open geweest. De gemiddelde opbrengst per dag was € 1 017.
In 2018 was dit € 698.
In de onderstaande tabel wordt de jaaropbrengst vergeleken met de opbrengst in vorige
jaren. Het percentage is de verandering ten opzichte van het jaar daarvoor.
2019
2018
2017
20162
2015
2014
2013
2012

€. 47 783
€ 32 130
€ 23 721
€ 17 388
€ 20 116
€ 17 024
€ 17 005
€ 14 699

+49%
+35%
+36%
-14%
+18%
0%
+16%

Er zijn dit jaar niet, zoals in vorige jaren, aparte snuffelmarkten gehouden. De opbrengst van
de kerstmarkt was € 459 (vorig jaar € 775).
Opbrengsten papier en textiel
In 2018 was de opbrengst van oud papier en textiel, dat niet meer voor verkoop in
aanmerking kwam, € 1 159. Hiervan was € 177 opbrengst van textiel.
Een belangrijke verklaring voor de ontwikkeling is de verdere daling van de papierprijs in
2019. naar € 0,025 per kilo. Medio 2017 was de papierprijs op zijn top: € 0,975 per kilo.
Begin 2018 was de kiloprijs € 0,0625, dalend naar € 0,04 eind 2018 en uiteindelijk € 0,025 dit
jaar.
Gelet op de dalende inkomsten heeft het Bestuur besloten met ingang van 1 januari 2020
een vergoeding te vragen voor het ophalen van papier.
Voor zover vergelijkingen zijn gemaakt met overeenkomstige gegevens uit de jaren 2015 en eerder, zijn die ontleend aan de administratie van de
carnavalsvereniging Deijlknotsen. De Kracht heeft de kringloopactiviteiten van deze vereniging met ingang van 2016 voortgeze t.
2 De Stichting is sedert 2016 Btw-plichtig is. De verkopen van 2016 en de jaren daarna zijn de bedragen na aftrek van de verschuldigde BTW.
1

2018
€ 3 107
€ 2 691
€ 5 321
€ 5 195
€ 9 693
€
715
€
145
€ 10 858
€ 37 725
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Het verloop van de opbrengst van textiel, dat niet meer voor verkoop geschikt is, blijkt uit de
volgende tabel.
2019
2018
2017
2016

€
€
€
€

178
299
216
166

Sponsors
Het bedrag is aanmerkelijk hoger dan vorig jaar dankzij een gift van € 2 500 door een
particulier. Dit was niet een eenmalige gift maar toegezegd is deze gift vijf jaar lang te
herhalen. Tien Wassenaarse bedrijven (één minder dan vorig jaar) hebben € 50 geschonken.
Overig
In 2019 is de fors geïnvesteerd in de Loods. Het dak en de gevels zijn gerenoveerd. De
eigenaar van de Loods, de Deijlknotsen heeft voor de financiering ervan een schenking van
€ 40 000 gegeven. Fonds 1818 heeft € 7 500 gesubsidieerd.
Energie, water en afval
De kosten van energie, water en afval waren € 12 881.
Verzekeringen, belastingen
De kosten van verzekeringen en belastingen waren € 2 717
Loods
De kosten van de loods waren dit jaar € 60 090.
In 2019 hebben de vereniging de Deylknotsen en de Kracht het huurcontract voor de Loods
getekend.
Dit jaar zijn het dak en de voor- en zijgevel van de Loods gerenoveerd. De totale kosten
waren € 65 000. In 2018 was vanuit het resultaat over dat jaar € 10 858 gereserveerd voor
de renovatie. Dit bedrag is op de investering in mindering gebracht.
Uitvoeringskosten
De uitvoeringskosten waren € 3 612. Hieronder zijn begrepen de kosten die worden gemaakt
voor de kringloopwinkel en het ophalen van oud papier. Ook zijn hieronder begrepen de
uitgaven ten behoeve van de vrijwilligers (jaardiner, kerstattenties, bloemen bij bijzondere
gelegenheden, etc)
Activiteiten
De Stichting heeft in 2019 overeenkomstig haar doelstellingen € 8 449 uitgekeerd of
toegezegd.
Administratiekosten
De administratiekosten bestaan uit de kosten van de bank, postzegels, vergoeding voor het
gebruik van een boekhoudprogramma en kantoorbenodigdheden zoals papier en
inktcartridges.
Overige kosten
Onder overige kosten zijn onder andere geboekt de nagekomen kosten van de
accountantscontrole over de jaren uit 2016, 2017 en 2018 (€ 750.
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Resultaat
Het resultaat 2019 is € 9 632. Het Bestuur heeft besloten € 3 000 daarvan toe te voegen aan
de voorziening voor investeringen. Dit bedrag is in het bijzonder bedoeld voor de vervanging
op termijn van de vrachtauto Het restant, € 6 632 is toegevoegd aan de reserve voor de
realisatie van de doelstelling.
Balans per 31 december 2019
Bezittingen
Kas
Bank
Materiele activa
Te ontvangen bedragen
Totaal

€
€
€
€

2019
250
38 689
pm
4 948
43 887

€
€
€
€

2018
307
48 147
pm
936
49 390

Schulden
Vermogen
Reserve doelstelling
Voorziening investeringen
Te betalen bedragen
Totaal

€
€
€
€
€

2019
23 000
12 777
3 000
5 110
43 887

€
€
€
€
€

Toelichting
Materiële activa
De belangrijkste activa van de Stichting zijn de inrichting van de loods en de kantine, de
vrachtauto en de vorkheftruck. Daarnaast is dit jaar ruim € 65 000 geïnvesteerd in de
renovatie van het dak en de gevels van de Loods.
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
Een belangrijk deel hiervan is inmiddels ontvangen.
Reserve doelstelling
De reserve doelstelling kan worden gebruikt voor activiteiten in het kader van de doelstelling
van de Stichting.
Reserve 31 december 2018
Toevoeging vanuit resultaat 2019
Reserve 31 december 2019

€ 6 145
€. 6 632+/+
€ 12 777

Voorziening investeringen
Eind 2018 was een voorziening opgenomen die bestemd was voor de renovatie van de
gevels en het dak.
Het Bestuur heeft besloten dat jaarlijks een deel van het resultaat kan worden bestemd voor
investeringen in de toekomst. Naar verwachting zal de komende jaren de vrachtauto moeten
worden vervangen. In dit verband heeft het Bestuur besloten € 3 000 van het resultaat 2019
te bestemmen voor deze vervanging.
De ontwikkeling van de voorziening is als volgt.
Voorziening investeringen 31 december 2018
Renovatie gevels en dak
Toevoeging voor vervanging vrachtauto
Voorziening 31 december 2019

€ 10 858
€ 10 858 -/€ 3 000 +/+
€ 3 000

2018
23 000
6 145
10 858
9 387
49 390
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Te betalen bedragen
Dit betreft enkele toezeggingen van een bijdrage en eind december/begin januari ontvangen
facturen. Een toezegging dateert uit 2017, maar is nog niet opgevraagd. De ontvangen
facturen van leveranciers zijn inmiddels betaald.
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