JAARREKENING 2019
ter publicatie ANBI status

STICHTING
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR COMMUNITY-BASED SOCIOTHERAPY (IICBS)

Algemene informatie
Op 11 juli 2019 is de stichting opgericht met de naam International Institute for Community-Based
Sociotherapy (IICBS).
Adres van de stichting:
Laar 56
5388 HK Nistelrode
KvK nummer:
RSIN-nummer:
Statutaire vestigingsplaats:

75 37 37 50
8602 57 277
Nistelrode

Website:

www.iibcs.org

De stichting heeft ten doel een netwerk en kennisinstituut op te bouwen voor community-based
sociotherapy professionals, en organisaties die interesse hebben om community-based
sociotherapy te implementeren aan de hand van kwaliteitsstandaarden.
De stichting heeft geen winstoogmerk
Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor het werk dat wordt gedaan als bestuurslid, wel kan
aanspraak worden gemaakt op onkostenvergoeding.
Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:
Carolien Grootendorst, voorzitter
Angela Jansen, secretaris
Yolanda van den Broek, penningmeester
Fiscale positie
IICBS is gekwalificeerd als ANBI-instelling, is verder noch belastingplichtig voor de
vennootschapsbelasting, noch voor de omzetbelasting, noch voor de loonheffing.

Balans per 31 december 2019
Activa
Type Liquide middelen
Bankrekening
Totaal Activa

Beschrijving
Triodos bank

31-12-2019
10.510
10.510

Algemene reserve

10.510

Passiva
Reserves
Totaal Passiva

10.510

Staat van baten en lasten over 2019
Baten
Inkomsten uit donaties en giften
Totaal van baten van particulieren

2019
6.000
6.000

Inkomsten ontvangen van andere organisatie zonder winststreven

6.400

Som van de baten
Totaal baten beschikbaar voor doelstelling

12.400
12.400

Lasten
Oprichtingskosten notaris
Business cards, flyers en posters
Website
Algemene kosten
Som van de lasten

675
254
908
54
1.890

Resultaat
Saldo baten & lasten

10.510

Algemene toelichting
Activiteiten
De activiteiten van IICBS bestaan uit het opbouwen van een netwerk en kennisinstituut voor
community-based sociotherapy professionals, en organisaties die interesse hebben om communitybased sociotherapy te implementeren aan de hand van kwaliteitsstandaarden.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Algemeen
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en
passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord
in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Reserves
De algemene reserves staan ter vrije beschikking van de Stichting.

Grondslagen voor resultaatbepaling
Resultaatbepaling
Baten zijn verantwoord in het jaar waarop de activiteiten betrekking hebben. Lasten welke hun
oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.
Ontvangen donaties worden toegekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben. Indien
sprake is van ondersteuning voor meerdere jaren, worden donaties in het resultaat verantwoord
van het desbetreffende jaar.

Overige gegevens
Vaststelling en goedkeuring
Deze jaarrekening is door het bestuur van de stichting vastgesteld en goedgekeurd in haar
vergadering op 21 juni 2020.
Carolien Grootendorst

Yolanda van den Broek

Voorziter IICBS

Penningmeester IICBS

