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Stichting In my backyard 

1. Algemeen

Oprichting
Blijkens de akte d.d. 15 juni 2017 werd Stichting In my backyard per genoemde datum 
opgericht. 
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 68992769.

Doel

De doelstelling van Stichting In my backyard wordt in artikel 2 van de akte van oprichting als

volgt omschreven:
a. het laten kennismaken van statushouders (vluchtelingen met een verblijfstatus) met 

Nederlanders ter bevordering van hun Integratie in Nederland.
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
zin verband houden of daartoe bevoordelijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het formeren van groepen buurtbewoners om hen in contact te brengen met statushouders.
b. het creëren van landingsplekken voor statushouders in hun buurten.
De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Bestuur
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

- L.E.F. Mous
De bestuurder is gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders.
- H.E. van Eendenburg
De bestuurder is gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders.
- M.G. Kuit

De bestuurder is gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders.
- T.H.M. Overdiek
De bestuurder is gezamenlijk bevoegd met andere bestuurders.

Boekjaar 

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
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1.2 Toelichting op de jaarrekening

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met 
algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging.

Personeelsleden
Gedurende het jaar 2018 waren er geen werknemer in dienst van de stichting.

Verbonden partijen 
Er zijn geen partijen verbonden aan de stichting.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Op iedere balansdatum wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare
waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele

actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe 
het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief 
hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en 
de bedrijfswaarde.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig 

dat het bestuur van de vennootschap zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen 
maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.
Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van 
deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting 
op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Valuta
De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden
omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslag-
periode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen 

worden opgenomen in de winst- en verliesrekening.
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1.2 Toelichting op de jaarrekening

Grondslagen voor de balanswaardering

Algemeen
De waardering van de activa en passiva windt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de 
desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en
passiva opgenomen egen nominale waarde.

Vorderingen
De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan een jaar. Deze worden 

bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de 

geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.
Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.

Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders 
vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op
kredietinstellingen en kasmiddelen.
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1.2 Toelichting op de jaarrekening

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vemogen waarover de daartoe bevoegde
organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het
doel waarvoor de stichting is opgericht.

Kortlopende schulden 
De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan een jaar. Deze worden bij  

eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn. Tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen 

nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en laten worden

toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij 
op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het 
einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend 
zijn geworden.

Baten 
Onder baten wordt verstaan de bedragen die in het verslagjaar zijn ontvangen.
De kosten van deze baten worden aan dezelfde periode toegerekend.

Activiteitenlasten

Onder activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.

Beheerslasten

De lasten wrden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Afschrijvingen
De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de 
verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop vanvaste activa zijn begrepen 
onder de afschrijvingen. Boekwinsten echter alleen voor zover deze niet in mindering zijn gebracht op
investeringen.
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1.2 Toelichting op de jaarrekening

Financiele baten en lasten
De financiele baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten
 en - kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

Bijzondere baten en lasten
De bijzondere bate en lasten betreffen de resultaten welke niet uit de normale bedrijfsuitvoering
voortkomen en van incidentele aard zijn.
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Stichting In my backyard 

2. Balans per 31 december 2018

ACTIVA 31-12-18 31-12-17

Vlottende activa

Vordering op L. Priemus -              36.827        
Nog te ontvangen giften 27.500        

27.500        36.827        

Liquide middelen

Bank 16.952        250             
16.952        250             

Totaal activa 44.452        37.077        

Paraaf:
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Stichting In my backyard 

PASSIVA 31-12-18 31-12-17

Vrij besteedbaar vermogen

Bestemmingsreserves 24.879        24.540        

24.879        24.540        

Kortlopende schulden

Nog te betalen bedragen 19.573        12.537        
19.573        12.537        

Totaal passiva 44.452        37.077        

Paraaf:
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Stichting In my backyard 

3. Staat van baten en lasten 2018

2018 2017

Baten 202.850      95.650      

Activiteitenlasten 153.445      56.937      
Vergoeding teamleiders 13.932        -            

Kosten bijeenkomsten 12.715        

Bruto inkomen 22.758        38.713      

Beheerslasten
Huisvestingskosten 8.731          -            

Accountantskosten 4.840          1.065        
Website 1.903          -            
Overige beheerslasten -              13.108      
Onvoorzien 6.945          -            

Totaal beheerslasten 22.420        14.173      

Afschrijvingen
Betaalde rente en lasten
Ontvangen rente en baten

Resultaat 339             24.540      

Bestemming resultaat:
Bestemmingsreserve 339             24.540      

Paraaf:
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Stichting In my backyard 

4. Toelichting op de balans per 31 december 2018

VLOTTENDE ACTIVA 31-12-18 31-12-17

Vordering op L. Priemus
Boekwaarde per 1 januari 36.827     -           
Tegoed inzake subsidie Gem. Amsterdam -           36.827     
Aflossingen 36.827-     
Rente -           

Boekwaarde per 31 december -           36.827     

De vordering betreft een tegoed inzake een in 2017 ontvangen subsidie van Gemeente 

Amsterdam. Dit bedrag is in 2018 betaald.

Nog te ontvangen giften
Gemeente Amsterdam 5.000       -           
Stichting Maagdenhuis 10.000     -           
Oranjefonds 12.500     -           

Saldo per 31 december 27.500     -           

LIQUIDE MIDDELEN

ING zakelijkse rkening NL440007838574 16.952     250          
-           
-           

Saldo per 31 december 16.952     250          
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Stichting In my backyard 

4. Toelichting op de balans per 31 december 2018

PASSIVA 31-12-18 31-12-17

Vrij besteedbaar vermogen

Stand per 1 januari 24.540     -           

Toevoeging bestemmingsreserve 339          24.540     

-           
Stand per 31 december 24.879     24.540     

KORTLOPENDE SCHULDEN 31-12-18 31-12-17

Nog te betalen coördinatoren 14.733     11.472     
Nog te betalen accountantskosten 4.840       1.065       

-           
Stand per 31 december 19.573     12.537     
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Stichting In my backyard 

5. Toelichting op de staat van baten en lasten 2018

2018 2017
Baten 
Ontvangen subsidie 202.000  95.400       
Overige giften 850         

202.850  95.400       

Activiteiten lasten
Vergoeding coördinatoren 153.445  56.937       

Vergoeding teamleiders 13.932    -            
Kosten bijeenkomsten 12.715    -            

180.092  56.937       

Beheerslasten
Huisvestingskosten 8.731      -            
Accountantskosten 4.840      1.065         
Website 1.903      -            
Overige beheerslasten -          14.173       
Onvoorzien 6.945      -            

22.420    14.173       


