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1 Inleiding 
 
De kern van de activiteiten van de Kracht is de Kringloopwinkel. De winkel wordt bemand door 
vrijwilligers. De opbrengst van de spullen die hier om niet worden ingeleverd, vloeit volledig in de kas 
van de Stichting. Daarmee onderscheidt onze kringloopwinkel zich van andere kringloopwinkels in 
Nederland.  
 
De opbrengsten worden gebruikt voor goede doelen in Wassenaar. Daarnaast is In 2020, na overleg 
met de gemeente een voorziening gecreëerd (Krachtfonds) waarmee via giften hulp kan worden 
geboden aan inwoners van Wassenaar die door omstandigheden in een noodsituatie zijn geraakt en 
waar wettelijke voorzieningen niet (tijdig) voorzien in de hulpvraag 
 
Dit is het financieel jaarverslag 2020. De begroting 2020 voorzag een resultaat van € 52 050. Aan het 
eind van het jaar blijkt het resultaat aanzienlijk beter te zijn (€ 88 549). Zowel uit paragraaf 2 blijkt 
waren aan de zowel inkomsten kant als aan de uitgavenkanten belangrijke afwijkingen.  
 
Voor giften en donaties was volgens de begroting € 65 576 beschikbaar. Hiervan is maar een deel 
daadwerkelijk besteed. Paragraaf 3 licht dit gedetailleerd toe.  
 
De financiële positie van de Kracht is goed. In paragraaf 4 wordt een overzicht gegeven van de 
bezittingen en schulden. 
 
2 Inkomsten en uitgaven 
 

Inkomsten Realisatie 2019 Begroting 2020 Realisatie 2020 
Verkopen Kringloopwinkel €   47 783 €   48 000 €    50 125 
Opbrengsten papier en textiel €     1 159 €     1 000 €      1 063 
Inkomsten Krachtfonds - €   36 000 €   49 247 
Sponsors, schenkingen €     3 000 €     3 000 €   36 290 
Overig €   47 500 - €         105 
Totaal €   99 442 €   88 000 € 136 830 
Uitgaven Realisatie 2019 Begroting 2020 Realisatie 2020 
Gas, licht, water, afval €   12 881 €     9 150 €      1 229 
Verzekeringen, belastingen €     2 717 €     2 800 €      2 827 
Loods €      5 948 €     5 600 €      5 004 
Investeringen €    54 142 €   12 000 €   32 702 
Uitvoeringskosten €     3 612 €     4 400 €     4 567 
Administratiekosten €     1 099 €     1 000 €     1 586 
Overige kosten €     1 213 €     1 000 €        366 
Resultaat (inkomsten-/-uitgaven)  €   17 830 €   52 050 €   88 549 
Totaal €   99 442 €   88 000 € 136 830 

 
Verkopen 
De omzet was € 50 125. Dit is bijna 5% meer dan vorig jaar. Dit resultaat is behaald ondanks het feit 
dat de Loods gedurende 9 weken gesloten is geweest als gevolg van de overheidsmaatregelen ter 
bestrijding van de corona pandemie. 
 
De loods was op 38 woensdagen open. De gemiddelde opbrengst per dag was € 1 319. Dit is bijna 
30% hoger dan gemiddelde opbrengst per dag in 2019 (€ 1 017).  
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In de onderstaande tabel wordt de jaaropbrengst op woensdag vergeleken met de vergelijkbare 
opbrengst in vorige jaren. Het percentage is de verandering ten opzichte van het jaar daarvoor. 
 

2020  €   50 125 +   5% 
2019  €   47 783 +49% 
2018  €   32 130 +35% 
2017  €   23 721 +36% 
20161  €   17 388 - 14% 
2015  €   20 116 +18% 
2014  €   17 024      0% 
2013  €   17 005 +16% 
2012  €   14 699 

 
Opbrengsten papier en textiel 
In 2020 was de opbrengst van oud papier en textiel, dat niet meer voor verkoop in aanmerking komt, 
€ 1 063.  
 
In verband met de dalende prijs voor papier had het Bestuur besloten met ingang van 1 januari 2020 
een vergoeding te vragen voor het ophalen van papier. Er is bij 4 bedrijven papier opgehaald 
waarvoor een vergoeding is gevraagd van € 225. In 2020 is de prijs van papier verder gedaald naar 0 
cent. Het Bestuur heeft daarom besloten met ingang van 1 januari 2021 het ophalen van papier te 
staken. De bedrijven zijn hierover in november geïnformeerd. 
 
De opbrengst van textiel was € 163.   
 
Inkomsten Krachtfonds 
In overleg met de gemeente heeft de Kracht in 2020 binnen haar algemene doelstelling een 
structurele voorziening gecreëerd waarmee mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen hulp 
kan worden geboden. Voor de uitvoering hiervan ontvangt de Kracht van verschillende organisaties 
ondersteuning. Uitgangspunt is dat deze bedragen uitsluitend voor de noodhulpvoorziening worden 
gebruikt. 
 
In de begroting 2020 was een bedrag van € 36 000 opgenomen als verwachte inkomsten voor deze 
voorziening. In werkelijkheid is € 49 247 ontvangen, als volgt gespecificeerd: 
 

Gemeente   €   30 000 
Kerstfonds   €     5 747 
Fonds 1818   €   10 000 
Stichting Armoedefonds   €     2 500 
Stichting StreeNATHA  €     1 000 
Totaal    €   49 247 

 
Sponsors, schenkingen 
De ontvangen bedragen onder deze noemer zijn veel hoger dan begroot. Dit komt vooral omdat er 
speciale acties zijn gevoerd. De actie rond de schenking van een auto is mogelijk gemaakt door een 
twee giften in natura ter waarde van € 5 000. De aanschaf van een nieuwe vrachtauto is mogelijk 
gemaakt door sponsoring door 24 bedrijven en 4 particulieren. De kersttassen actie aan het eind van 
het jaar is door twee instellingen gesponsord.  
 
 
 
 

	
1 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. 
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De sponsoropbrengsten kunnen als volgt worden gespecificeerd. 
 

Algemeen    €     8 040 
Schenking auto    €     5 000 
Vervanging vrachtauto   €   21 250   
Bijdrage Kersttassen actie    €     2 000 
Totaal     €   36 290 

 
Onder algemeen zijn giften verantwoord van 6 bedrijven en 6 particulieren. Twee bedrijven en twee 
particulieren hebben meerjarige sponsoring toegezegd. 
 
Energie, water en afval 
De kosten van energie, water en afval waren € 4 616. 
 
Verzekeringen, belastingen 
Het totaalbedrag is in lijn met de begroting.  
 
Loods 
Onder dit hoofd zijn begrepen de uitgaven voor de huur en de kosten van onderhoud en reparatie. 
 
Investeringen 
Het totaalbedrag is aanzienlijk hoger dat begroot als gevolg van de aanschaf van een nieuwe 
vrachtauto, waartoe het bestuur in oktober besloot.  Tegelijkertijd is een speciale sponsoractie 
begonnen. De kosten van de auto, inclusief de verwachte kosten van technische aanpassingen en 
bestickering zijn € 28 000. Een deel (€ 3 000) is ten laste gebracht van de vorige jaar gecreëerde 
reserve voor de vervanging.  
 
De overige investeringen zijn (ruim) binnen de begroting gebleven. De betegeling naast de loods is 
nog niet gerealiseerd. 
 
 Uitvoeringskosten 
De uitvoeringskosten zijn als volgt samengesteld.  
 

     Uitgaven   Begroting  
Kantinekosten    €      384  €      650  
Autokosten    €   1 434  €   1 500 
Uitgaven vrijwilligers   €   1 753  €   1 500 
Internet, telefoon, website   €      343  €      500 
Diversen     €      653  €      250 
Totaal     €   4 567   €   4 400 

 
Administratiekosten 
De administratiekosten zijn hoger dan begroot en als volgt samengesteld. 

 
Kosten pinbetalingen   €      639 
Bankkosten    €      255 
Boekhoudprogramma   €      114 
Porti     €        64 
Computerbenodigdheden   €      264 
Accountantskosten    €      250 
Totaal     €   1 586  
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3 Donaties en giften 
 
In de begroting 2020 werd voorzien dat voor giften uit het Krachtfonds € 43 000 en voor donaties 
aan goede doelen € 22 576 beschikbaar is: totaal ruim € 65 000. In totaal is daadwerkelijk € 40 306 
uitgekeerd of toegezegd.  
 
De uitgaven voor giften uit het Krachtfonds € 18 690 waren aanzienlijk lager dan het beschikbare 
bedrag. Op één na, zijn alle aanvragen door het `bestuur goedgekeurd.  
 
Naast giften heeft het bestuur in twee gevallen ook een tijdelijke lening verstrekt ter overbrugging 
van de periode dat een beslissing over studiefinanciering moest worden genomen. Beide leningen 
zijn inmiddels ook weer terugbetaald. 
 
De uitgaven voor donaties waren € 21 616, in lijn met het beschikbare bedrag volgens de begroting. 
 
  

4 Balans per 31 december 2020 
 

Bezittingen 31 12 2020 31 12 2019 Schulden 31 12 2020 31 12 2019 
Kas €        250 €        250 Vermogen €   33 000 €   23 000 
Bank €   91 103 €   38 689 Vervangingsreserve €   10 000 - 
Materiele activa pm pm Voorziening investeringen €     5 000 €      3 000 
Te ontvangen bedragen €     4 128 €    4 948 Bestemd v giften/donaties €   38 300 €    12 777 
Levensmiddelenbonnen €     1 000 - Te betalen bedragen €   10 181 €      5 110 
Totaal €   96 481 €  43 887 Totaal €   96 481 €   43 887 

 
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.  
 
Te ontvangen bedragen 
Een belangrijk deel is inmiddels ontvangen.  
 
Levensmiddelenbonnen 
Dit jaar zijn 20 levensmiddelenbonnen à € 50 aangeschaft. Hiervoor zijn nog geen aanvragen 
geweest. 
 
Vermogen 
De Stichting streeft er naar een vermogen op te bouwen gelijk aan eenmaal de jaar omzet. Met het 
vermogen wordt beoogd een jaar met geen omzet te kunnen overbruggen.  
 
 
Vervangingsreserve 
Activa van de Stichting worden van oudsher niet geactiveerd en er wordt niet op afgeschreven. De 
afgelopen jaren is geïnvesteerd in de loods en de auto. Het Bestuur heeft besloten een 
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vervangingsreserve te creëren waaruit te zijner tijd vervangingen van activa kunnen worden 
gefinancierd.  
 
Voorziening investering 
Het eind 2019 voorziene bedrag is gebruikt voor de vervanging van de vrachtauto in 2020. In 2021 zal 
de kantine ruimte worden heringericht om te voldoen aan eisen van toegankelijkheid, hygiëne en 
veiligheid voor de vrijwilligers.    
 
Bestemd voor giften en donaties 
Dit bedrag betreft overschotten uit vorige jaren, die beschikbaar zijn voor giften en donaties. In 2020 
is aan deze post € 2 280 toegevoegd. Dit betreft een donatie toezegging uit 2017. Dit bedrag, dat als 
te betalen bedrag stond geboekt, is tot op heden, ondanks herhaald rappelleren, niet opgevraagd. 
 
Te betalen bedragen 
 De te betalen bedragen zijn inmiddels afgewikkeld.     
 
Bestemming van het resultaat 
Het te bestemmen resultaat (€ 48 243) is gelijk aan het resultaat volgens de rekening van inkomsten 
en uitgaven (€ 88 549) verminderd met de uitgaven voor giften (€ 18 690) en donaties (€ 21 616 ). 
Het Bestuur heeft besloten dit bedrag als volgt te bestemmen: 
 

Toevoegen aan vermogen   €   10 000 
Vervangingsreserve   €   10 000 
Voorziening investering   €     5 000 
Beschikbaar voor giften en donaties  €   23 243 

 
Deze bedragen zijn in de balans per 31 december 2021 verwerkt. 
 
Mjw01022021 


