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3.1 Balans per 31 december 2020  
(na resultaatverdeling) 

   31 december 2020   31 december 2019  
  € € € € 

ACTIVA 

Vaste activa  
    

Immateriële vaste activa 1    113.271    129.453  
      
Materiële vaste activa 2    15.918    28.835  
      
Financiële vaste activa 3    23.722    33.963  
      
Vlottende activa  

    
Vorderingen en overlopende activa 4    227.618    195.945  
      
Liquide middelen 5    364.521    185.359  
 
        
Totaal activazijde    745.050    573.555  
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   31 december 2020   31 december 2019  
  € € € € 

PASSIVA 

Reserves en fondsen 6      
Algemene reserve   73.178    0   
Bestemmingsreserve   9.647    9.647   
Continuïteitsreserve   150.000    100.000   
Bestemmingsfonds   0    6.135   

 
 

  232.825    115.782  
      
Langlopende schulden 7    174.173    206.255  
      
Kortlopende schulden 8    338.052    251.518  
 
        
Totaal passivazijde    745.050    573.555  



 Missing Chapter Foundation
 Den Haag

6

3.2 Staat van baten en lasten over 2020  

 
 

Werkelijk  Begroot  Werkelijk 

  2020  2020  2019 
  €  €  € 
Baten:       
Geworven baten van: 9       
- Particulieren   2.407    -    -  
- Bedrijven   188.468    457.026    612.050  
- Subsidies van overheden   249.650    64.000    301.255  
- Organisaties zonder winststreven   453.170    414.600    757.052  
- Wervingsambitie  -  170.000  - 
       

Som van de baten   893.695    1.105.626    1.670.357  
       

Lasten:       
Besteed aan doelstellingen: 10      
- Raad van Kinderen   391.009    543.120    1.083.162  
- Actieprogramma’s   195.741    232.765    1.037.699  
       

   586.750    775.885    2.120.861  
       

Wervingskosten 11  99.552    61.718    103.702  

Kosten beheer en administratie 12  23.848    28.770    45.525  
       

Som van de lasten   710.150    866.373    2.270.088  
       

Saldo voor financiële baten en lasten   183.545    239.253    -599.731  
       

Saldo financiële baten en lasten 13  -6.261    10.000    -7.008  

Aandeel in resultaat deelnemingen 14  -60.241    -    -163.455  
       

Saldo van baten en lasten   117.043    229.253    -770.194  

       

Bestemming saldo van baten en lasten:       

Toevoeging/onttrekking aan:       

- algemene reserve   73.178      -120.000  

- continuïteitsreserve   50.000      -120.000  

- bestemmingsreserve   0      -490.353  

- bestemmingsfonds   -6.135      -159.841  

   117.043      -770.194  
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3.3  Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

Informatie over de rechtspersoon  

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister 

Missing Chapter Foundation is feitelijk en statutair gevestigd op 't Hoenstraat 5, 2e verdieping, 2596 HX te 
Den Haag en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 27339013. 

Algemene toelichting  

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

De Missing Chapter Foundation (MCF) is opgericht om op verfrissende manier strategische verbindingen te 
leggen tussen de onbevangen vragen van kinderen enerzijds en de mindset en acties van volwassenen 
anderzijds rondom de bezorgdheid over en zorg voor de toekomst van de aarde en hoe we met elkaar 
omgaan.  
 
De visie van de MCF is dat maatschappelijke, politieke en zakelijke besluiten die te maken hebben met de 
zorg voor de aarde (in de brede zin) alleen genomen worden met inachtneming van morele overwegingen 
waarbij de stem van kinderen en jongeren essentieel is. Hiertoe is een mindset verandering van volwassenen 
nodig.  
 
De missie van de MCF is het bevorderen van de dialoog tussen kinderen en volwassen over de zorg voor en 
de bezorgdheid over de aarde, waarbij de wezenlijke en morele vragen van kinderen altijd het startpunt zijn 
van denken en handelen, met als doel bij te dragen aan de nodige verandering in mindset, met name van 
volwassenen.  
 
Aan de hand van actuele vraagstukken brengt MCF kinderen en besluitvormers in gesprek, om zo tot nieuwe 
inzichten te komen. Kinderen leren dat het zin heeft om mee te denken, volwassenen leren loslaten en 
openstaan voor nieuwe denkrichtingen en oplossingen. 
MCF begeleidt de stappen, is de vertaler tussen kinderen en volwassenen en helpt partners om kinderinclusie 
zelf in de praktijk te brengen 
 
 
Bestuur en Raad van Toezicht 
 
Het bestuur bestaat uit twee personen. Het bestuur wordt benoemd door de Raad van Toezicht.  
De samenstelling van het bestuur en de Raad van Toezicht over het jaar 2020 was als volgt: 
 
Bestuur: 
Laurentien van Oranje 
 
Raad van Toezicht: 
Bertil van Kaam (voorzitter) 
Matthijs Tellegen  
Désirée van Gorp 
Alice van Romondt 
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Algemene grondslagen voor verslaggeving  

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld volgens Richtlijn RJ 650 Fondsenwervende instellingen. Bij de waardering is 
uitgegaan van de continuïteitsveronderstelling. 
 
De jaarrekening is opgesteld in euro's en wordt vergeleken met de door de Raad van Toezicht vastgestelde 
begroting en de realisatie van het voorgaand jaar. 
 
Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is 
vermeld. 

De wijze van omrekening en de verwerking van valutakoersverschillen met betrekking tot 
transacties in vreemde valuta voor de balans 

Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta's worden omgerekend tegen de koers per 
balansdatum. 
 
Transacties in vreemde valuta's gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de 
koers die geldt op de datum van de transactie. De uit de omrekening per balansdatum voortvloeiende 
koersverschillen worden opgenomen in de staat van baten en lasten. 

Grondslagen  

Immateriële vaste activa 

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van afschrijvingen. Er 
wordt rekening gehouden met bijzondere waardeverminderingen; dit is het geval als de boekwaarde van het 
actief hoger is dan de realiseerbare waarde ervan. 
 
Om vast te stellen of er voor een immaterieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering, 
wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf. 
 
Positieve goodwill voortkomend uit acquisities, wordt geactiveerd en lineair afgeschreven gedurende de 
verwachte economische gebruiksduur. 
 
Negatieve goodwill valt vrij in de staat van baten en lasten voor zover lasten en verliezen zich voordoen, 
indien hier bij de verwerking van de overname rekening mee is gehouden en deze lasten en verliezen 
betrouwbaar zijn te meten. Indien geen rekening is gehouden met verwachte lasten of verliezen, dan valt de 
negatieve goodwill vrij in overeenstemming met het gewogen gemiddelde van de resterende levensduur van 
de verworven afschrijfbare activa. Voor zover de negatieve goodwill uitkomt boven de reële waarde van de 
geïdentificeerde niet-monetaire activa wordt het meerdere direct in de staat van baten en lasten verwerkt. 

Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct 
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 
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Financiële vaste activa 

Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de 
vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht 
kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is. 
 
De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor 
deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt 
uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. 
 
Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil 
gewaardeerd. Indien en voor zover Missing Chapter Foundation in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat 
voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van 
haar schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen. 
 
De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de identificeerbare 
activa en passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de grondslagen toegepast 
die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste waardering. 
 
Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de 
voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat. 

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Indien geen sprake 
is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de 
vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen 
betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte 
ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten 
en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde 
van de vordering. 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. 
Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Bestemmingsfondsen 

Door derden is aan een deel van de middelen een specifieke besteding gegeven. 

Bestemmingsreserves 

Het bestuur heeft een deel van de reserve afgezonderd voor een speciaal doel. Het betreft geen verplichting. 
Het bestuur kan deze beperking zelf opheffen. 

Langlopende schulden 

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die 
direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste 
verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek 
van transactiekosten. Indien geen sprake is van (dis)agio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs 
gelijk aan de nominale waarde van de schuld. 
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Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de 
effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de staat van baten en lasten 
als interestlast verwerkt. 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende 
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen 
bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de 
nominale waarde. 

De bepaling van het resultaat 

Ontvangsten en uitgaven worden in de staat van baten en lasten toegerekend aan de periode waarop ze 
betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Het saldo van de baten en 
lasten wordt bepaald als het verschil tussen baten, de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op 
transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord zodra 
zij voorzienbaar zijn. 
 
Baten 
 
De ontvangen of toegezegde baten worden verantwoord in het jaar van ontvangst c.q. toezegging tenzij 
anders vermeld. 
 
Giften bijdragen in nature 
Stichting Missing Chapter Foundation wordt door diverse partners ondersteund door het vrij beschikbaar 
stellen van middelen ten behoeve van de realisatie van de doelstellingen. Gezien de onzekerheid ten aanzien 
van de waardering van de ter beschikking gestelde middelen en diensten worden deze bijdragen niet in de 
jaarrekening verantwoord. 
 
Lasten 
 
Kosten worden toegerekend aan de activiteit waarop zij betrekking hebben. We onderscheiden daarbij  
vier hoofdactiviteiten: (1) Raad van Kinderen, (2) Actieprogramma’s, (3) wervingskosten en (4) beheer en 
administratie. 
Onder beheer en administratie verantwoorden we de algemene overheadkosten van onze organisatie. Er 
vindt zoveel mogelijk een directe toerekening van de kosten plaats. Een deel van de kosten wordt volgens 
vaste verdeelsleutels over de hoofdactiviteiten verdeeld, naar rato van de tijdsbesteding of de kosten van de 
medewerkers. Deze verdeelsleutels worden op basis van actuele gegevens jaarlijks opnieuw vastgesteld. 
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3.4 Toelichting op de balans 

Vaste activa 

  31-12-2020   31-12-2019  
 € € 

1  Immateriële vaste activa 

Goodwill Young Crowds  113.271   129.453  
  

Immateriële vaste activa 

De mutaties in de immateriële vaste activa worden als volgt weergegeven: 

 Goodwill 
Young 

Crowds 

 
€ 

Boekwaarde per 1 januari 2020  129.453  
Afschrijvingen   -16.182  
Boekwaarde per 31 december 2020  113.271  
 

  31-12-2020   31-12-2019  
 € € 

2  Materiële vaste activa 

Inventarissen  15.918   28.835  
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Materiële vaste activa 

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven: 

 Inventarissen 

 
€ 

Stand per 1 januari 2020  
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs   91.006  
Cumulatieve afschrijvingen   -62.171  
Boekwaarde per 1 januari 2020  28.835  

Mutaties   
Afschrijvingen   -12.917  
Desinvesteringen   -10.563  
Afschrijvingen op desinvesteringen   10.563  
Saldo mutaties   -12.917  
Stand per 31 december 2020  
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs   80.443  
Cumulatieve afschrijvingen   -64.525  
Boekwaarde per 31 december 2020  15.918  
 

  31-12-2020   31-12-2019  
 € € 

3  Financiële vaste activa 

Deelneming Young Crowds  23.722   33.963  
 

  2020   2019  
 € € 

Deelneming Young Crowds 

Boekwaarde per 1 januari  33.963   147.418  
Resultaat  -60.241   -163.455  
Afboeking op vordering  50.000   50.000  
Boekwaarde per 31 december  23.722   33.963  

De deelneming in Young Crowds B.V., gevestigd te Den Haag, betreft een belang van 100%.  
De nettovermogenswaarde van de deelneming is € 23.722 positief (2019: € 33.963 positief). Het resultaat van 
de deelneming bedroeg over 2020 € 60.241 negatief (2019: € 163.455 negatief). De stichting stelt zich niet 
aansprakelijk voor de schulden van de deelneming.  
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Vlottende activa 

  31-12-2020   31-12-2019  
 € € 

4  Vorderingen en overlopende activa 

Vorderingen op handelsdebiteuren  82.619   142.676  
Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgeno-
men  112.440   -  
Overige vorderingen en overlopende activa  32.559   53.269  
  227.618   195.945  
 
 

 

Vorderingen op handelsdebiteuren 

Vorderingen op handelsdebiteuren  82.619   142.676  

De vorderingen op debiteuren zijn getoetst op mogelijke oninbaarheid. 
 
 

 

Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen 

Rekening-courant Young Crowds B.V.  112.440   -  

Over het gemiddelde rekening-courant saldo wordt 8% rente in rekening gebracht. 
 

Overige vorderingen en overlopende activa 

Vooruitbetaalde bedragen  32.559   53.269  
 

5  Liquide middelen 

Rabobank, rekening-courant  154.272   114.892  
Rabobank, rekening-courant vreemde valuta  33.677   46.024  
Rabobank, spaarrekening  175.783   13.420  
Triodos bank, rekening-courant  737   10.831  
Triodos bank, spaarrekening  10   150  
Kas  42   42  
  364.521   185.359  

De liquide middelen staan ter vrije beschikking. 
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6  Reserves en fondsen 

De Missing Chapter Foundation volgt de richtlijn financieel beheer goede doelen opgesteld door VFI. 
 
In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven: 

 Algemene-
reserve

Bestemmings- 
reserve 

Continuïteits- 
reserve 

Bestemmings- 
fonds 

Totaal 

 
€ € € € € 

Stand per 1 januari 2020  0  9.647   100.000   6.135   115.782  
Mutatie uit resultaatverdeling  73.178  0   50.000   -6.135   117.043  
Stand per 31 december 2020  73.178  9.647   150.000   0   232.825  

 

  2020   2019  
 € € 

Algemene reserve 
Stand per 1 januari  0   0  
Resultaatverdeling  73.178   0  
Stand per 31 december  73.178   0  

Bestemmingsreserve 
Stand per 1 januari  9.647   500.000  
Resultaatverdeling  0   -490.353  
Stand per 31 december  9.647   9.647  
 
Continuïteitsreserve 
Stand per 1 januari  100.000   220.000  
Resultaatverdeling  50.000   -120.000  
Stand per 31 december  150.000   100.000  

De continuïteitsreserve is bestemd voor het garanderen van de continuïteit van de stichting. 
 
Bestemmingsfonds 
Stand per 1 januari  6.135   165.976  
Resultaatverdeling  -6.135   -159.841  
Stand per 31 december  0   6.135  

Door derden is aan een deel van de middelen een specifieke besteding gegeven.  
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Langlopende schulden 

 

  31-12-2020   31-12-2019  
 € € 

Schulden aan banken 
Lening Rabobank  174.173   206.255  
 

  2020   2019  
 € € 

Lening Rabobank 

Stand per 1 januari   
Hoofdsom  275.000   -  
Cumulatieve aflossing  -9.166   -  
Saldo per 1 januari  265.834   -  

Mutaties   
Verhoging  -   275.000  
Aflossing  -32.082   -9.166  
Saldo mutaties  -32.082   265.834  
Stand per 31 december   
Hoofdsom  275.000   275.000  
Cumulatieve aflossing  -41.248   -9.166  
Kortlopend deel  -59.579   -59.579  
Saldo per 31 december  174.173   206.255  

Stichting Missing Chapter Foundation heeft per 16 augustus 2019 een lening ontvangen van de Rabobank 
voor de overname van Young Crowds B.V.. De lening heeft een looptijd van 64 maanden en de rente is voor 
vijf jaar vastgezet tegen 3,25%, de maandelijkse aflossing bedraagt € 4.583. 
 
Als zekerheden gelden: 
- pandrecht op alle huidige en toekomstige inventaris 
- pandrecht op alle huidige en toekomstige voorraden 
- pandrecht op alle huidige en toekomstige vorderingen 
 
In 2020 is door de coronacrisis uitstel van betaling verleend door de Rabobank. Hierdoor zijn vijf 
aflossingstermijnen opgeschoven. 
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  31-12-2020   31-12-2019  
 € € 

7  Kortlopende schulden 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten  52.509   52.254  
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen  15.378   61.235  
Overige schulden en overlopende passiva  270.165   138.029  
  338.052   251.518  
 

Schulden aan leveranciers en handelskredieten 

Crediteuren  52.509   52.254  
 

Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen 

Loonheffing  15.378   61.235  
 

Overige schulden en overlopende passiva 

Kortlopend deel lening Rabobank  59.579   59.579  
Reservering vakantiegeld  6.870   25.681  
Terug te betalen NOW-regeling 1.0  33.012   -  
Terug te betalen NOW-regeling 2.0  162.357  
Overige schulden en overlopende passiva  8.347   52.769  
  270.165   138.029  
 
Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen 

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen 

Huurverplichtingen 
Missing Chapter Foundation huurde voor de periode van 1 april 2018 tot en met 31 mei 2020 een 
kantoorruimte op de 5e etage van het gebouw aan de Carnegieplein 5 te Den Haag. 
 
Voor de periode 1 juni 2020 tot en met 31 december 2021 is een huurovereenkomst aangegaan voor een 
kantoorruimte op de 2e verdieping van het gebouw aan de 't Hoenstraat 5 te Den Haag. 
De huurprijs bedraagt € 2.000 per maand. 
 
Door de coronacrisis is de huur van de maanden juni, juli en augustus 2020 kwijtgescholden. 
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3.5 Toelichting op de staat van baten en lasten 
  2020    2020   2019  

 € € € 
9  Baten uit eigen fondsenwerving 

Geworven baten  893.695   1.105.626   1.670.357  
 
Verdeling donaties en giften 

   
Baten van particulieren  2.407   -   -  
Baten van bedrijven  188.468   457.026   612.050  
Baten van subsidies van overheden (incidenteel)  249.650   64.000   301.255  
Baten van andere organisaties zonder winststreven  453.170   414.600   757.052  
Wervingsambitie  -   170.000   -  
  893.695   1.105.626   1.670.357  
 
10  Besteed aan doelstellingen 

Raad van Kinderen   391.009   543.120   1.083.162  
Actieprogramma's   195.741   232.765   1.037.699  
   586.750   775.885   2.120.861  

Voor een toelichting van de bestedingen verwijzen wij u naar bijlage 1. 
 
Bestedingspercentage 
 
Onderstaand is de verhouding van de totale bestedingen aan de doelstelling(en) in relatie met de totale baten 
procentueel weergegeven voor de jaren: 
 
Totaal bestedingen  586.750    775.885    2.120.861  
Totaal baten  893.695    1.105.626    1.670.357  
      
Bestedingspercentage baten 65,65%  70,18%  126,97% 
      
      
Totaal bestedingen  586.750    775.885    2.120.861  
Totaal lasten (excl. financiële baten en lasten)  710.150    866.373    2.270.088  
      
Bestedingspercentage lasten 82,62%  89,56%  93,43% 
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 Werkelijk  Begroot  Werkelijk 

 2020  2020  2019 
 €  €  € 

11  Wervingskosten 

Totale wervingskosten  99.552    61.718    103.702  

      
 
Kostenpercentage werving 
Onderstaand is de verhouding van de wervingskosten in relatie met de totale baten procentueel weergegeven 
voor de jaren: 
 
      
Wervingskosten  99.552    61.718    103.702  
Geworven baten excl. financiële baten  893.695    1.105.626    1.670.357  
      
Kostenpercentage werving 11,14%  5,58%  6,21% 
      
 
12  Kosten beheer en administratie 

Totale kosten beheer en administratie  23.848    26.057    45.525  

      
Kostenpercentage beheer en administratie 
in % van de totale lasten 3,35% 

 
2,97% 

 
2,01% 

      
 
De kosten beheer en administratie zijn bepaald door de geschatte tijdsverdeling van de individuele 
medewerkers over de taakgebieden uitvoeringskosten ten behoeve van de doelstelling, uitvoeringskosten ten 
behoeve van de fondsenwerving en kosten beheer en administratie. De kosten zijn naar rato en gekoppeld 
aan de salariskosten van de medewerkers aan de verschillende posten toegerekend. De overige 
overheadkosten zijn naar rato van de verdeling van salariskosten toegevoegd aan de verschillende posten 
voor de uitvoeringskosten. 
 
 
13  Financiële baten en lasten 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten  7.779    15.000    -  
Rentelasten en soortgelijke kosten  -14.040    -5.000   -5.492 
  -6.261    10.000    -5.492  

      
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 

Rente rekening-courant Young Crowds B.V.  7.779    15.000    -  

  
 

 
  

 
Rentelasten en soortgelijke kosten 

Rente lening Rabobank  8.304    4.000    4.108  
Rente en kosten bank  5.736    1.000   1.384 
  -14.040    -5.000    -5.492  

      
 



 Missing Chapter Foundation
 Den Haag

19

 

 Werkelijk  Begroot  Werkelijk 

 2020  2020  2019 
 €  €  € 

14  Aandeel in resultaat deelneming 

Resultaat deelneming Young Crowds B.V.  -60.241    -    -163.455  

      
 

Personeelslasten 

Lonen en salarissen  430.541    412.281    817.768  
Sociale lasten  69.838    74.216    134.933  
  417.655    486.497    952.701  

      
NOW-regeling  -82.724    -    -  
  347.817    486.497    952.701  

      
Overige personeelslasten 
 
Inhuur derden en overige personeelskosten  29.102    24.906    92.341  
Vergoeding reis- en verblijfkosten  12.741    10.904    34.019  
Studie- en opleidingskosten  424    363    1.964  
Kantinekosten  522    447    3.747  
Overige kostenvergoedingen  285    244    -  
  43.074    36.863    132.071  

      
      
Gemiddeld aantal werknemers     Aantal 
      
2020     7,37 
      
2019     15,89 
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Het jaarinkomen van de individuele directieleden (in loondienst) blijft ver binnen het maximum van  
€ 162.397,- volgens de Regeling beloning directeuren van goededoelenorganisaties. 
Ook het jaarinkomen, de belaste vergoedingen/bijtellingen, de pensioenlasten, de pensioencompensatie en de 
overige beloningen op termijn samen, blijven binnen het in de regeling opgenomen maximum. 
Voor een toelichting op het beleid en de uitgangspunten voor de directiebezoldiging verwijzen we naar het 
jaarverslag. 
 

 

Bezoldiging Raad van Toezicht 
 
De Raad van Toezicht heeft zijn werkzaamheden over het jaar 2020 onbezoldigd verricht. Aan de leden van 
de Raad van Toezicht zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt. 
 
 

Bezoldiging directie 

Naam 
M. Weesie- 
van der Have 

 L. van Oranje 
 

Functie Managing director  Director  
     
Dienstverband     
Aard (looptijd) onbepaald  n.v.t.  
- uren 40  25  
- parttime percentage 100%  63%  
- periode 1/1 – 15/8  1/1 – 31/12  
     
Bezoldiging (EUR)     
Jaarinkomen     
- bruto loon/salaris 55.962  -  
- vakantiegeld 8.677  -  
- vaste eindejaarsuitkering -  -  
Totaal  64.639  - 
     
Belaste vergoedingen/bijtellingen  -  - 
Pensioenlasten (wg deel)  -  - 
Pensioencompensatie  3.917  - 
Overige beloningen op termijn  -  - 
Uitkeringen beëindiging dienstverband  -  - 
     
Totaal 2020  68.556  - 
Totaal 2019  103.500  - 
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 Werkelijk 

 
Begroot 

 
Werkelijk 

 2020  2020  2019 
 €  €  € 

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 

Afschrijvingen immateriële vaste activa  16.182    19.745    16.180  
Afschrijvingen materiële vaste activa  12.917    15.762    17.443  
  29.099    35.507    33.623  

      
 
Huisvestingskosten 

Betaalde huur  31.896    41.335    70.871  
Schoonmaakkosten  2.520    3.266    4.798  
Overige huisvestingskosten  1.417    1.836    8.441  
  35.833    46.437    84.110  

      
 
Wervingskosten 

Representatiekosten  621    648    839  
Relatiegeschenken  213    222    609  
Overige wervingskosten  6.087    6.350    496  
  7.024    7.220    1.944  

      
 
Kantoorkosten 

Kosten automatisering  19.819    33.952    31.697  
Telefoon- en faxkosten  5.124    8.778    10.251  
Kantoorbenodigdheden  2.712    4.646    2.711  
Drukwerk  110    188    2.225  
Overige kantoorkosten  -    -    596  
  27.765    47.564    47.480  

      
 
Algemene kosten 

Administratiekosten  15.940    16.630    -  
Accountantskosten  15.246    15.906    11.640  
Abonnementen en contributies  2.569    2.680    7.138  
Assurantiepremie  5.244    5.471    5.524  
Advieskosten  284    296    27.301  
Overige algemene kosten  131    137    2.805  
  39.414    41.120    54.408  
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Den Haag, 2 juni 2021 
 
   

   

Het bestuur:  
  
  
  
  
  
w.g. Laurentien van Oranje  

 
 

  
  
  
  
De Raad van Toezicht:  
  
  
  
  
  
w.g. Bertil van Kaam 

  
w.g. Matthijs Tellegen 

  
  
  
  
  
w.g. Désirée van Gorp 

  
w.g. Alice van Romondt 
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1. Toelichting lastenverdeling 
 
 
 

Bestedingen Besteed aan doelstellingen 
Wervings- Kosten Totaal Begroot Totaal 

kosten 
beheer en 

administratie 
werkelijk 2020 werkelijk 

 Lasten x € 1,- Raad van Kinderen Actieprogramma's 
    2020   2019 

          

            
Directe lasten: 

           

Extern projectmanagement 
  

       
24.370   

         
6.925 

            
-   

            
-   

      
31.295 

      
20.000 

            
-   

Productielasten 
  

       
34.506   

       
42.137 

            
-   

            
-   

      
76.643 

    
141.669 

    
965.266 

Reiskosten 
  

         
2.286   

             
63 

            
-   

            
-   

        
2.349 

      
14.400 

      
34.019 

Personeel 
  

     
269.781   

     
120.870 

     
42.585 

            
-   

    
433.236 

    
523.360 

  
1.049.238 

Afschrijvingen 
  

         
5.262   

         
2.939 

        
6.056 

      
14.842 

      
29.099 

      
35.507 

      
33.623 

Huisvesting 
  

       
13.072   

         
4.872 

      
11.135 

        
6.754 

      
35.833 

      
46.437 

      
84.110 

Kantoor- en algemene kosten 
  

       
41.732   

       
17.935 

      
39.776 

        
2.252 

    
101.695 

      
95.904 

    
103.832 

            

Totaal     
     

391.009 
    

     
195.741 

    
99.552 

      
23.848 

    
710.150 

    
877.277 

  
2.270.088 
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2. Begroting 2021 
 
Vastgesteld door de Raad van Toezicht  
 

 
 

Begroot  

  2021  
  €  
Baten:    
Geworven baten van:     
- Bedrijven   317.500   
- Subsidies van overheden   112.200   
- Organisaties zonder winststreven   145.000   
    

Som van de baten   574.700   
    

Lasten:    
Besteed aan doelstellingen:      
- Actie- en inzichtprogramma’s  405.687  
    

   405.687   
    

Wervingskosten    31.455   

Kosten beheer en administratie    45.085   
    

Som van de lasten   450.772   
    

Saldo voor financiële baten en lasten   92.473   
    

Saldo financiële baten en lasten    -7.500   

Aandeel in resultaat deelnemingen    -   
    

Saldo van baten en lasten   84.973   

    
    
Bestemming saldo van baten en lasten:    
Toevoeging/onttrekking aan:    
- Bestemmingsreserve   84.973   
- continuïteitsreserve   -   
   84.973   

    
 


