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Balans en Verlies- en winstrekening 2013 na winstbestemming 
 

Stichting Rond de Toren Balans       

  2013 2012 2011 2010 

Activa 
    Vaste activa         

Kantoorinventaris  €                   53  €              392   €           1.071   €           2.168  

Vlottende activa:         

Vorderingen  €          13.608   €         12.880   €         20.729   €         21.803  

Liquide middelen         

Rabobank  €          42.553   €         33.230   €         18.314   €         21.126  

Totaal van activa  €    56.214   €   46.502   €   40.114   €   45.097  

          

Passiva 
    Eigen vermogen         

Algemene Reserve  €         53.640  €         46.502  €         38.161   €         38.207  

Reservering 50 jaar bestaan Rond de Toren  €           2.500  €                   -  €                    -   €                    -  

Schulden op korte termijn  €                 74  €                  -    1.953 6.890 

Totaal van passiva  €    56.214  €   46.502   €   40.114   €   45.097  

     Stichting Rond de Toren Staat van baten en lasten    

  2013 2012 2011 2010 

Baten         

Advertenties en overige baten  €         41.261  €         40.581  €         43.198  €         39.671 

Zakjesactie  €           6.127  €           6.023  €           5.715  €           6.454 

Totaal baten  €   47.388  €   46.604  €   48.913  €   46.125 

     Lasten         

Drukwerk, bureaukosten en diverse lasten  €         33.549  €         35.537  €         44.775  €         44.722 

Voorziening/afboeking debiteuren  €               184  €            - 500  €              246  €           1.700 

Bestuurs- en redactiekosten  €            3.678  €           2.547  €           2.842  €           1.769 

Reservering jubileum 50 jaar bestaan  €            2.500  €                   -  €                   -  €                   - 

Afschrijvingskosten  €               339  €              679  €           1.096  €           1.125 

Batig saldo  €            7.138  €           8.341  €                   -  €                   - 

Nadelig saldo  €                    -   €                   -   €               -46  €          -3.191 

Totaal lasten  €    47.388  €  46.604  €  48.913  €  46.125 
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Toelichting jaarrekening 2013 

Waarderingsgrondslagen: 

Duurzaam vastgelegde middelen 

De duurzaam vastgelegde middelen worden gewaardeerd tegen 

verkrijgingsprijs, vermindert met lineaire afschrijving. 

Overige activa en passiva 

De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale 

waarden, voor zover nodig is rekening gehouden met mogelijke 

oninbaarheid. 

Opbrengsten 

Onder de opbrengsten zijn opgenomen de opbrengsten uit hoofde van 

advertenties, zakjesactie, giften, abonnementen en rentebaten 

Kosten 

De kosten worden bepaald op basis van de historische uitgaafprijzen en 

toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. De 

winsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. 

Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze 

voorzienbaar zijn. 

De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte 

economische levensduur. 

Onder ‘diverse lasten’ zijn begrepen: afschrijving inventaris, porti, 

afboeking debiteuren, assuranties, representatie en bezorgingskosten, 

Kamer van Koophandel en diversen. 

Vermogensbeheer 

Beheer bedrijfsmiddelen 

De bedrijfsmiddelen worden zorgvuldig beheerd zonder daarbij 

risicoposities in te nemen. 

Vorderingen 

Vanaf 2012 geschiedt de facturering per kwartaal in plaats van per 

halfjaar. Hierdoor worden vorderingen in een eerder stadium geïnd en 

ontstaan er minder achterstanden in betalingen. 

Winstbestemming 

Het batig saldo van het verslagjaar is toegevoegd aan de Algemene 

Reserve. 

Algemene Reserve 

Het vermogen van Stichting Rond de Toren is conform haar statuten 

opgebouwd uit verkregen giften, bijdragen, gekweekte rente, advertentie-

inkomsten en abonnementen.  

Eveneens conform haar statuten beoogt zij geen winst te maken. Echter 

het is noodzakelijk een reserve aan te houden ten behoeve van 

continuïteit en voorzienbare of onvoorzienbare uitgaven. Het jaar 2012 
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stond voor de redactie in het teken van digitalisering. De handmatige 

aanlevering van het drukwerk is geautomatiseerd en door 

omstandigheden is, eerder dan voorzien, overgestapt naar een andere 

drukkerij voor de productie van ons dorpsblad. Dit betekent echter wel dat 

rekening gehouden moet worden met investeringen in 

computerapparatuur, programmatuur, onderhoud, vervanging en 

opleidingen. Dit maakt het noodzakelijk reserves op te bouwen. 

 

In 2017 hoopt de Stichting haar 50 jarig jubileum te vieren. Plannen 

worden gemaakt om hiervoor bepaalde activiteiten uit te voeren die extra 

kosten met zich meebrengen. Om dit te realiseren is het van belang om 

de reserves aan te sterken. In tegenstelling tot 2011 en eerdere jaren is 

het vanaf 2012 weer mogelijk om de reserves te verstevigen voor deze 

toekomstige uitgaven. Ten behoeve van het jubileum wordt vanaf 2013 

een reserve opgebouwd. 

 

 

 


