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Doelstelling 
De stichting stelt zich ten doel het samenstellen, opmaken, produceren en 

verspreiden van een periodiek met lokaal nieuws en wetenswaardigheden, dat 

minstens 20 keer per jaar gratis huis-aan-huis verspreid wordt ten behoeve van 

alle inwoners van het kerkdorp Loon op Zand. Dit ter bevordering van het 

gemeenschapsleven en de gemeenschapsgeest. Het blad kent momenteel een 

oplage van 3000 stuks. 

Alle activiteiten van de Stichting Rond de Toren worden uitgevoerd door 

vrijwilligers. Het bestuur bestaat uit vijf personen, de redactie bestaat uit acht 

personen, ondersteuning bestaat uit vier personen. Bezorging beschikt over ± 40 

bezorgers. 

De stichting beoogt met haar activiteiten geen winst te maken, maar streeft wel 

naar financiële borgstelling voor haar continuïteit. 

Stichting Rond de Toren, statutair gevestigd te Loon op Zand is ingeschreven bij 

de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41090256 en is bij de 

Belastingdienst bekend onder het fiscaalnummer: 807695002. 

Stichting Rond de Toren heeft op 14 december 2012 van de Belastingdienst haar 

ANBI-status verkregen onder RSIN: 807695002. 

In 2018 heeft de Stichting Rond de Toren minder inkomsten verkregen. Enerzijds 

vanwege de afschaffing van de jaarlijkse ‘zakjesactie’ en anderzijds door 

vermindering van advertentieplaatsingen. Daartegenover staat dat de drukkosten 

zijn toegenomen op grond van een gemiddeld hoger aantal pagina’s t.o.v. 2017. 

Het resultaat over 2018 valt daardoor negatief uit. 

Het bestuur is alert op de resultaatontwikkeling in de toekomst en zal maatregelen 

nemen om deze negatieve trend om te buigen. 

 

Bestuurssamenstelling: 

De heer G.C.M. Wijtvliet voorzitter 

Mevrouw W.A.E. Goutziers-van Gompel secretaris 

Mevrouw E. Staps penningmeester 

De heer G.P.J. van Gorp lid 

De heer J.C.M. van Dooren lid 
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Balans per 31 december 2018 

(na resultaatbestemming) 

  2018 2017 

Activa  € € 

Vaste activa 

Kantoorinventaris  1.289 1.481 

Vlottende activa: 

Vorderingen  11.726 12.479 

Liquide middelen  63.560 61.073 

Totaal van activa  76.575 75.033 

 

Passiva 

Eigen vermogen 

Continuïteitsreserve  71.013 75.033 

 

Schulden op korte termijn  5.562 - 

 

Totaal van passiva  76.575 75.033 

 

 

Resultatenrekening over 2018 

  2018 2017 

  € € 

Baten 

Advertenties en overige baten  39.665 43.915 

Zakjesactie  --- 6.828 

Totaal baten  39.665 50.743 

 

Lasten 

Drukwerk, bureaukosten en diverse lasten  37.390 36.118 

Voorziening/afboeking debiteuren  --- --- 

Bestuurs- en redactiekosten  5.414 6.136 

Afschrijvingskosten  881 704 

Totaal lasten  43.685 42.958 

Normaal: tekort resp. overschot  -   4.020 7.785 

Buitengewone last 50-jarig jubileum  --- 17.501 

Tekort  -   4.020 -   9.716 
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Toelichting op de jaarrekening 
 

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. 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. 

Bestuurs- en redactievergoeding 

Behoudens een jaarlijkse vacatievergoeding voor het bijwonen van bestuur- en/of 

redactievergaderingen, genieten bestuur en redactie geen beloning voor hun 

werkzaamheden. 
 

Vermogensbeheer 

Beheer bedrijfsmiddelen 

De bedrijfsmiddelen worden zorgvuldig beheerd zonder daarbij risicoposities in te 

nemen. 

Vorderingen 

Facturering geschied per kwartaal ter voorkoming van forse achterstanden in 

betaling. 

Winstbestemming 

Het nadelig saldo van het verslagjaar is in mindering gebracht van de 

Continuïteitsreserve. 

Continuïteitsreserve 

Het vermogen van Stichting Rond de Toren is conform haar statuten opgebouwd 

uit verkregen giften, bijdragen, gekweekte rente, advertentie-inkomsten en 

abonnementen. Conform haar statuten beoogt zij geen winst te maken. Echter het 

is noodzakelijk een reserve op te bouwen tot maximaal € 75.000 teneinde de 

continuïteit van haar doelstelling te kunnen waarborgen. 

 

Mocht het vermogen boven deze norm uitstijgen dan zal het bestuur van Stichting 

Rond de Toren besluiten om jaarlijks het overschot te doneren aan een lokale 

ANBI-instelling met een soortgelijk doel als Stichting Rond de Toren.  


