Rapport over het boekjaar: 2020

Jaarrekening Stichting Hersenschudding - Utrecht

1. Introductie

De jaarrekening betreft de balans van Stichting Hersenschudding op 31 december 2020, een
overzicht van de kosten en baten over het betreffende boekjaar en tot slot een daartoe
behorende toelichting.

2. Jaarrekening 2020

Balans op 31 december 2020
Activa

31-12-20

31-12-19

Passiva

31-12-20

31-12-19

Immateriële vaste
activa

€-

€-

Reserves &
Fondsen

€ 1.840,79

€1.047,43

Materiële vaste
activa

€-

€-

Langlopende
schulden

€-

€-

Vorderingen en
overlopende activa

€-

€-

Kortlopende
schulden

€-

€-

BALANSTOTAAL

€ 1.840,79

€ 1.047,43

Liquide middelen

€ 1.840,79

€ 1.047,43

BALANSTOTAAL

€ 1.840,79

€1.047,43

Staat van baten en lasten over 2020
Specificatie kosten en baten:

Baten (x €1)
Inkomsten donaties

Totale Baten

€1.397,51

€ 1.397,51

Lasten (x €1)
Kosten beheer en administratie
Doelstellingenrealisatie
Kosten activiteiten

Totale Lasten
Resultaat 2020

€ 411,31
€ 96,24
€96,60

€ 604,15
€ 793,36
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3.1 Algemeen
Stichting Hersenschudding is sinds 2019 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Zij is
statutair gevestigd te Utrecht en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
nummer: 67030653. De jaarrekening 2020 is door de penningmeester opgemaakt op 13
mei 2021.

3.2 Bestuur
Stichting Hersenschudding wordt aangestuurd door een driekoppig bestuur dat haar
activiteiten onbezoldigd uitvoert.

3.3 Inkomsten
Stichting Hersenschudding heeft haar inkomsten in 2020 verworven uit directe donaties,
donaties via de website (www.stichtinghersenschudding.nl) en door deelname aan de
Hersenstichting Collecteweek 2020.
3.3.1 Hersenstichting Collecteweek: tientallen individuen hebben gecollecteerd namens
Stichting Hersenschudding. Één derde van de opbrengst uit hun collecte is toegekend aan
Stichting Hersenschudding.

3.4 Bestedingen
In 2020 bestaan de bestedingen van Stichting Hersenschudding hoofdzakelijk uit
onderhoudskosten van het online platform en zakelijk betalingsverkeer. Het betreft jaarlijks
terugkerende kosten zonder bijzonderheden.

3.5 Balans
In 2020 lagen de inkomsten van Stichting Hersenschudding hoger dan de kosten,
resulterend in een positief resultaat van EUR 793,36. Dit resultaat ligt in lijn der verwachting
en draagt bij aan de financiële zekerheid voor de stichting.
De in 2019 opgezette actielijn betreffende deelname aan de collecteweek van de
Hersenstichting is een jaarlijks terugkerend event geworden en heeft plaatsgevonden in
februari 2020. Deze actie heeft naar verwachting wederom een positieve bijdrage geleverd
aan de eindbalans van 2020.
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Ondertekening van de jaarrekening

De jaarrekening zoals gedefinieerd op pagina 1 is door alle bestuursleden ondertekend en
gefinaliseerd op 30 juni 2021.
Bestuurder, voorzitter: Mevrouw J. Roeland
Bestuurder, penningmeester: Mevrouw J.E. Spook
Bestuurder, secretaris: Mevrouw M. Witlox
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