
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarrekening 2020 

  

 

 

 

 



 
 

 

 

Stichting Gezinshuis Alas 
Voorhout 
 
Datum: 18-05-2021 

 

Balans per 31 december 

 2020 2019  2020 2019  
Debiteuren 0 0 Eigen vermogen 21.813 8.886  
Liquide middelen 51.813 8.886 Crediteuren 0 0  
   Nog terug te betalen 30.000 0  

       

 51.813 8.886  51.813 8.886  
 

 

WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET BOEKJAAR 

 2020  2019 

    

Ontvangen giften 13.288  9.523 

 0  9.523 

    
Bijdragen aan derden 0  600 

Diverse bedrijfskosten 361  37 

 0   637 

    
BEDRIJFSRESULTAAT 12.927  8.886 

    
Rentebaten 0  0 

Rentelasten 0  0 

 0  0 

    
Saldo winst 12.927  8.886 

  



 
 

 

Toelichting op de jaarrekening 2020 

Doelstelling Stichting 

De stichting heeft ten doel: 

a. Om zonder winstoogmerk, en daar waar reguliere budgetten uit de jeugdzorg (nog) 

ontoereikend zijn, financiële middelen te verwerven te beheren en ter beschikking te 

stellen aan Gezinshuis Alas. De ingezamelde middelen komen direct en uitsluitend 

ten goede aan het verblijf en het herstel van de in het gezinshuis geplaatste kinderen 

en kwetsbare moeders; 

b. Om, gezien de behoefte in de jeugdzorg aan kleinschalige gezinsvormen, in de regio 

Leiden en Duin- en Bollenstreek het bestaan van gezinshuizen positief onder de 

aandacht te brengen in de hoop daarmee mensen te inspireren om zelf een 

gezinshuis te realiseren en daarbij te ondersteunen.  

c. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste 

zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

Boekjaar  

Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.  

Resultaat 

Stichting Gezinshuis Alas heeft als doel om over € 140.000,- te beschikken op het moment 

dat de nieuwbouw van het Gezinshuis Alas in Voorhout is afgerond. De stichting tracht haar 

doel onder meer te verwezenlijken door: 

a. het werven van fondsen en donateurs; 

b. het aanvragen van subsidies; 

c. het verzorgen van publicaties en het verzorgen van public relations; 

d. het verder promoten van gezinshuizen door middel van (sociale) media, free 

publicity en het geven van voorlichting aan geïnteresseerden; 

e. alle overige middelen die wettelijk geoorloofd zijn.  

In 2019 is er een begin gemaakt met het behalen van het financiële doel, dit is in 2020 

voortgezet en zal (hopelijk) worden behaald in 2021. 

  



 
 

 

Grondslagen 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld volgende de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen 

voor financiële verslaggeving. 

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis 

van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost 

anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het 

kostprijsmodel. 

Baten en lasten 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. 

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Financiële vaste activa 

De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden 

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

de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van 

noodzakelijk geachte voorzieningen. 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter 

vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. 

Grondslagen voor resultaatbepaling 

Algemeen 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde 

prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het 

jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen. 

Baten 

De baten worden gevormd uit de ontvangen bijdragen, giften en rente. 

Financiële baten en lasten 

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende 

renteopbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.  



 
 

 

Ondertekening van de jaarrekening 

Voorhout, 18 mei 2021 

 

Bestuur Stichting Gezinshuis Alas, namens deze 

        

De heer J. van Dam Mevrouw T. van Aken 

Voorzitter Penningmeester 

 


