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Rapportnummer
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Behandeld

door

Cliëntnummer

RB

17272

Geacht bestuur en Raad van Toezicht,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot uw stichting.

I

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij dejaarrekening 2018 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van
€ 183.098 en de staat vatr baten en lasten sluitende rnet een resultaat van€ l.237,samengesteld.

2

SAMENSTELLINGSVERKLARING VÀN DE ACCOUNTÀNT

De jaarrekening van Stichting Possibilize te Breda is door ons salnengesteld op basis van de van u gekregen informatie.
Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 3l december 2018 en de staat van baten lasten over 2018 met de daarbij
horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiëlè
verslaggeving opgenomen.
Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende

Standaard 4410, "samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht aát wi.y u
ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland algemáen
aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van
administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij

een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante
informatie aanlevert. Wij hebben onzewerkzaaLnheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan
ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze
werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening
overeenkwam met onze kennis van Stichting Possibilize. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamhedeÀ

uitgevoerd die ons

in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot

de

getrouwheid van de jaarrekening,

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften
in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening
mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectiefhebben
uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Wij vestigen de aandacht op het onderdeel continuileit in de grondslagen van
bij de stichting in het verleden een negatiefstichtingsvermogen is ontstaan.

de

jaarrekening, waarin uiteengezet is dat

Vooreen nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar
www.nba.nl/uitleg-sarnenstel I ingsverklaring.
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ALGEMEEN

3.1

Bedrijfsgegevens

De activiteiten van Stichting Possibilize bestaan voornamelijk uit:

Missie: het inspireren en activeren om te denken en handelen in mogelijkheden, in iedere situatie.

Zij

zetten mensen

in

beweging om hun talenten te benutten en dromen waar te maken.
Strategie: dit realiseert Possibilize door als platform baanbrekende projecten te faciliteren of zelf te initiëren.

In 2018 waren dit de volgende projecten:
1. Sencity: een trainingstraject voor doven, slechthorenden en horenden, dat heeft geleid tot een cultureel Festival en

tot

een lesprogramma en cultureel dagprogramma voor kinderen. In 2018 is tevens een eerste pilot gerealiseerd van KlX
(een arbeidsparticipatietraject voor doven en slechthorenden) en Creatieve Toegankelijkheid; consultancy aan Utrechtse

culturele instellingen.
2. Partofit: een boekingsbureau dat inclusieve artistieke acts ontwikkeld en verhuurd. In 2018 waren dat de mobiele
escape-ervaring Silent Escape en de dansvoorstelling Perfect Shadows.
3. Conn-act: het interactieproject voor jongeren met en zonder beperking. Waarbij ontmoetingen binnen het
maadesproject en bij presentaties, groepsontmoetingen, en bedrijfsontmoetingen hebben geleid tot het leren kennen van
de leefwereld van de ander.
4. Seeing the Unseen: fotografie door blinden, slechtzienden en zienden. Met in 2018 samenwerking met Bartimeus
Zeist, de Vrije School Zeist en een expositie in Figi Zeist.
5. Senselt exposure vanjongeren met een verstandelijke beperking op het stadsfestival Sniester te Den Haag
6. Academy: workshops non-verbale communicatie, gedoceerd door dove experts.
7. Boek: het boek Possibilizing toont l5 jaar aan ervaringen, waarbij tien waardes gekoppeld zijn aan tien verhalen uit
het verleden

3.2

Doel van de Stichting

Op 9 april 2003 is bij notariële akte de Stichting Skyway in het leven geroepen.
De Stichting heeft ten doel:
a) het op basis van het gelijkwaardigheidbeginsel bevorderen van de volledige en onvoorwaardelijke
integratie in de samenleving, zowel nationaal als intemationaal, van elk individu, al of niet in een
collectief georganiseerd, dat in het dagelijks leven met een maatschappelijke achterstand wordt
geconfronteerd alsmede het creëren van een breed maatschappelijk draagvlak daarvoor;
b) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden
of daartoe bevordelijk kunnen zijn.

Op 25 januari 2017 heeft er een statuten wdziging plaats gevonden. Hiermee is de naam gewijzigd van Stichting
Skyway naar Stichting Possibilize.
Tevens is het doel van de Stichting gewijzigd naar;
a) het inspireren en activeren van mensen om te denken en handelen vanuit mogelijkheden, in iedere situatie.
b) het in beweging zetten van mensen om talenten te benutten en dromen waar te maken.
De bestuurder is de heer R.E. Ligtenberg. De zakelijk leider is de heer M. Molenaar.

Tot slot is er een raad van toezicht aangewezen;
- Voorzitter: de heer J.A.J.S. Huibers
- Secretaris: mevrouw S. Marijnissen
- Penningmeester: de heer P.J.J. Beelen

Samenstellingsverklaring

afgegeven d.d. 5 juni 2019
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3.3

Administratie

De administratie van uw Stichting werd met ingang van 2016 bijgehouden in Snelstart door mevrouw Grotenhuis. De
aangifte omzetbelasting werd door u zelf bijgehouden. Dit geldt ook voor eventuele suppletie aangiftes die ingediend
worden. Uit bovengenoemde gegevens is door ons de jaarrekening samengesteld.

3.4

Balansen rvinst-en-verliesrekening

De opgenomen balans per 3l december 2018 met een balanstelling van € 183.098, sluit met een stichtingsverÍnogen van
negatief € 17.973, terwijl de eveneens opgenomen staat van baten & lasten een voordelig saldo aangeeft van € 1.237. In

2017 was het resultaat €23.654.

Samenstellingsverklaring

afgegeven d.d. 5 juni 2019
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RESULTAAT

4.1

Vergelijkendoverzicht

Het resultaat over 2018 bedraagt € 1.237 tegenover € 23.654 over 2O17. De resultaten over beide jaren kunnen als
volgt worden samengevat:
Verschil
Realisatie

2018 Begroting 2018 Realisatie2OlT Verschil 2018

€
Baten

€

€

€

realisatiebegroting 2018

€

434.9r0

451.000

361.571

73.339

-16.090

4r9.800

430.000

308.228

111.572

-10.200

2.454

4.000

3.840

1.386

-1.546

321

Kosten
Besteed aan de doelstellingen

Werving baten
\Vervingskosten algemeen

-

Kosten van beheer en administratie
Afschrijvingen materiële vaste activa
Overige bedrijfslasten

8.843

500
9.500

2t.557

-12.714

-179
-657

Som der lasten

9.164

10.000

21.878

-12.714

-836

Resultaat

3.492

7.000

27.625

-24.133

-3.508

-2.255

-2.500

-3.971

1.716

245

|.237

4.500

23.654

-22.4t1

-3.263

Financiële baten en lasten
Saldo

321

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 5 juni 2019
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FINANCIËLEPOSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:
3t-12-2018

3t-12-2017

€

€

€

€

Beschikbaar op lange termijn:
Stichtingsvermogen

-17.973

Langlopende schulden

-19.210
44.000

36.000
18.O27

24.790

Waarvan vastgelegd op lange termijn:
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

42

363

330

330

Werkkapitaal

372

693

17.655

24.O97

Dit bedrag is als volgt aangewend:
Onderhanden projecten
Vorderingen
Liquide middelen

36.861
58.688
87.177

43.954
36.406
40.924

Af: kortlopende schulden
Werkkapitaal

182.726

121.284

165.O71

97.r87

17.655

24.091

Met het uitbrengen van dit rapport menen wij aan onze opdracht te hebben voldaan. Mochten er uwerzijds nog vragen
zijn, dan zijn wij gaarne bereid dezete beantwoorden.

Hoogachtend,

Accountantskantoor Silvis & Vos

Drs. R.A.H. Bruinsma
Accountant-Administratieconsulent

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d.
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Bestuursverslag ?OLB
Algemeen
Statutaire naam: stichting Possibilize
Vestigingsplaats: Archimedesstraat t7 ,4816 BA Breda, Nederland
Postadres: Konijnenberg 98-850L ,4825 BE Breda, Nederland
Rechtsvorm: stichting
Samenstelling van het bestuur en de directie
Raad van Toezicht

/

Voorzitter: de heer JAJS Huijbers
Secretaris: mevrouw S f ellema-Marijnissen
Penningmeester: de heer Pff Beelen

Directie/bestuurder: de heer RE Ligtenberg
In het boekjaar 20LB zijn er geen belangrijke wijzigingen geweest in de juridische
structuur of in de statutaire doelstellingen.
Possibilize heeft invloed van ontwikkelingen in de samenleving op de organisatie
ervaren. Partners uit het verleden, met name fondsen en subsidienten, werden in 2018
overvraagd (voor financiële ondersteuning) door het werkveld. Hierdoor zijn scherpe
keuzes gemaakt door hen, waardoor onze projecten niet alti;d konden rekenen op
fvoldoende) financiële ondersteuning.
Missie, visie en beleid
Missie: het inspireren en activeren om te denken en handelen in mogelijkheden, in
iedere situatie. Wij zetten mensen in beweging om hun talenten te benutten en dromen
waar te maken.

Doelstelling: dit realiseert Possibilize door als platform baanbrekende projecten te
faciliteren of zelf te initiëren. In 2018 waren dit de volgende projecten:
1. Sencity: een trainingstraject voor doven, slechthorenden en horenden, dat heeft geleid
tot een cultureel Festival en tot een lesprogramma en cultureel dagprogramma voor
kinderen. In 2018 is tevens een eerste pilot gerealiseerd van KlX (een
arbeidsparticipatietraject voor doven en slechthorenden) en Creatieve
Toegankelijkheid; consultancy aan Utrechtse culturele instellingen.
2. Partofit: een boekingsbureau dat inclusieve artistieke acts ontwikkeld en verhuurd. In
2018 waren dat de mobiele escape-ervaring Silent Escape en de dansvoorstelling Perfect
Shadows.
3. Conn-act: het interactieproject voor jongeren met en zonder beperking. Waarbij
ontmoetingen binnen het maatjesproject en bij presentaties, groepsontmoetingen, en
bedrijfsontmoetingen hebben geleid tot het leren kennen van de leeftuereld van de
ander.
4. Seeing the Unseen: fotografie door blinden, slechtzienden en zienden. Met in 2018
samenwerking met Bartimeus Zeist, de Vrije School Zeist en een expositie in Figi Zeist.

5. Senself: exposure van jongeren met een verstandelijke beperking op het stadsfestival

Sniester te Den Haag
6. Academy: workshops non-verbale communicatie, gedoceerd door dove experts.
7. Boek: het boek Possibilizing toont 15 jaar aan ervaringen, waarbij tien waardes
gekoppeld zijn aan tien verhalen uit het verleden.
Het beleidsplan 201,7 -2020 is leidend in de keuzes voor Possibilize

Kritische succesfactor voor de missie, visie en beleid van Possibilize is het in iedere
situatie denken en handelen in mogelijkheden. Door een beperking als inspiratiebron te
nemen ontstaan nieuwe creaties.
Een kritische succesfactor in het financieel beleid is dat alle projecten (in de voorfase)
het akkoord hebben ontvangen om minimaal kostendekkend gefaciliteerd te worden,
inclusief financiële ruimte voor het opvangen van onverwachte tegenslagen.

Activiteiten

en g erealiseerde

prestaties

De belangrijkste doelgroepen zijn de directe profijtgroepen van de diverse projecten.

Doven, slechthorenden, blinden, slechtzienden en mensen met een verstandelijke
beperking.

activiteiten in het boekjaar 2018 waren Sencity Utrecht [inclusief het
onderdeel Sencity Kids), de ontwikkeling en verhuring van twee maatschappelijk
verantwoorde programma's van het project Partofit, de gelijkwaardige koppeling tussen
jongeren met en zonder een beperking bij het project Conn-act, het fotografieproject
Seeing the Unseen met o.a. partner Bartiméus, gefaciliteerde workshops door de
Academy - zowel bij nieuwe afnemers als terugkerende - en de verkoop van het boek
De belangrijkste

Possibilizing.
De (minimaal) na te streven prestaties per project zijn bereikt met de gerealiseerde
activiteiten in de projecten. Possibilize streeft daarbij altijd naar meer bereik dan

geformuleerd.

Bedrijfsvoering
Het personeelsbeleid 2018 is dat er niet wordt gewerkt met werknemers in dienst, maar
met freelancers op projectbasis. Freelancers kunnen nooit fulltime actief zijn voor de
stichting, maar kunnen wel actief zijn in meerdere projecten.
Financieel beleid beslaat o.a. de ambitie om [minimaal) 90o/o van de baten te besteden
aan de directe doelstellingen (van projecten). Tevens beslaat het de ambitie om reserves
op te bouwen, met ongeoormerkte geldstromen, voor een financieel bestendige

toekomst.
Huisvestingsbeleid beslaat o.a. de ambitie om zo flexibel mogelijk te huisvesten.
Passend bij de werkzaamheden die goed volbracht moeten worden en gekeken naar de
beste verhouding tussen reisafstand van een projectteam en samenhangende kosten.

Er is geen beleggingsbeleid, gezien er vele geoormerkte gelden zijn voor projecten en
ongeoormerkte geldstromen een reserve dienen op te bouwen.
T o ekomstg

eri chte inform ati e

De doelstelling en strategie voor boekjaar 2019

blijft ongewijzigd. Projecten kennen wel

een uitgebreide(re) ambitie.
De begroting voor het volgende boekjaar (20L9) is opgesteld en geaccordeerd
voorafgaand aan dat boekjaar. Het volgt daarbij het financieel beleid.

Investeringen zullen project-gerelateerd zijn, indien nodig. Stichting breed zijn er in
20L9 geen investeringen benodigd.

Samenvatting begrotin g 2Ol9:
Som van de baten

446.000

Besteed aan de doelstellingen

4L0.000

Wervingskosten
Kosten van beheer en administratie

Som van de lasten
Saldo

voor financiele baten en lasten

Saldo financiele baten en lasten

Saldo van baten en lasten

4.000
25.850

439.850
6.150
-2.000
4.150

Bijzondere gebeurten r'ssen na balansdatum wearmee in de jaarrekening geen
rekening behoeft te worden gehouden
De investeringen die benodigd waren om de transitie in te zetten naar een nieuwe
(vorm van) stichting en een kwalitatief betere Academy hebben inZ0L6 geleid tot een

negatief financieel resultaat.ln20IT en 2018 is de nieuwe koers zichtbaar en merkbaar,
ook in het positieve financiële resultaat.

JAARREKENING
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BALANS PER31 DECEMBER2O1S

(na winstbestemming)

31 december 2018

31 december 2017

€

€

€

€

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa (1)
Financiële vaste activa (2)

42
330

363
330

372

693

36.861

43.954

58.688

36.406

87.r77

40.924

Vlottende activa
O

nderhande n proj ecte n

Vorderingen

(4)

Liquide middelen(51

Fl

183.098

12t.977

Stichting Possibilize, Breda

3l december20l8

31 december 2017

€

€

€

€

PASSIVA

Reserves en fondsen (6)
Algemene reserve

Langlopende schulden

-19.2t0

36.000

44.000

(7)

Schulden aan kredietinstellingen

Kortlopende schulden

-17.973

(8)

Afl ossingsverplichtingen langlopende
schulden
Vooruitontvangen op proj ecten
Overige schulden
Overlopende passiva

8.000

6,000
83.953

133.391

19.598

3.152

4.082

4.O82

165.071

97.t87

183.098

121.971

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 5 juni 2019
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2

STAATVAN BATEN EN LASTENOVER2OIS

Realisatie

2018 Begroting 2018
c

e

Baten

Realisatie 2017

€

434.910

451.000

36t.571

419,800

430.000

308.228

2.454

4.000

3.840

32t
8.843

s00
9.s00

321
21.557

9.164

10.000

2t.818

Lasten
Besteed aan de doelstellingen(l4)

Wervingskosten
Wervingskosten algemeen (15)

Kosten van beheer en administratie
Afschrijvingen(16)
Overige bedrïfslasten (17)

Saldo voor Íinanciële baten en lasten
Rentelasten en soortgelijke lasten (18)
Saldo

3.492

7.000

-2.255

-2.500

27.625
-3.971

t.237

4.500

23.6s4

t.237

4.500

23.654

Resultaatbestemming
Algemene reserve

Samenstellingsverklaring

afgegeven d.d. 5 juni 2019
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GRONDSLAGEN VOOR \ryAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten
De activiteiten van Stichting Possibilize (geregistreerd onder KvK-nuÍrmer 37106537), statutair gevestigd te Breda
bestaat voornamelijk uit:

Missie: het inspireren en activeren om te denken en handelen in mogelijkheden, in iedere situatie.
beweging om hun talenten te benutten en dromen waar te maken.
Strategie: dit realiseert Possibilize door als platform baanbrekende projecten te faciliteren

Zlj

zetten mensen

in

ofzelfte initiëren.

In 2018 waren dit de volgende projecten:
1. Sencity: een trainingstraject voor doven, slechthorenden en horenden, dat heeft geleid tot een cultureel Festival en tot
een lesprogramma en cultureel dagprogramma voor kinderen. In 2018 is tevens een eerste pilot gerealiseerd van K!X
(een arbeidsparticipatietraject voor doven en slechthorenden) en Creatieve Toegankelijkheid; consultancy aan Utrechtse
culturele instellingen.
2. PartofiÍ een boekingsbureau dat inclusieve artistieke acts ontwikkeld en verhuurd. In 2018 waren dat de mobiele
escape-ervaring Silent Escape en de dansvoorstelling Perfect Shadows.
3. Conn-act: het interactieproject voor jongeren met en zonder beperking. Waarbij ontmoetingen binnen het
maatjesproject en bij presentaties, groepsontmoetingen, en bedrijfsontmoetingen hebben geleid tot het leren kennen van
de leefwereld van de ander.
4. Seeing the Unseen: fotografie door blinden, slechtzienden en zienden. Met in 2018 samenwerking met Bartimeus
Zeist, de Vrije School Zeist en een expositie in Figi Zeist.
5. Senself: exposure vanjongeren met een verstandelijke beperking op het stadsfestival Sniester te Den Haag
6. Academy: workshops non-verbale communicatie, gedoceerd door dove experts,
7. Boek: het boek Possibilizing toont 15 jaar aan ervaringen, waarbij tien waardes gekoppeld zijn aan tien verhalen uit
het verleden

Vestigingsadres

Stichting Possibilize (geregistreerd onder KvK-nummer 37106537) is feitelijk gevestigd op Archimedesstraat 17 te
Breda.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
Dejaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.
De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor
zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.
Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in hetjaar waarin ze
voorzienbaar zijn.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het
voorgaande jaar.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d.
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Continuileitsveronderstelling
De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling
van de Stichting. Er is echter door verliezen in het verleden nog een negatief eigen verrnogen.

In het jaar 2018 is een bescheiden positief resultaat behaald van € l.237.Hierdoor is het stichtingsvermogen negatief
€ 17.973 geworden, derhalve iets verbeterd, echter nog wel negatief.
Voor de continuïteit is het van belang geweest dat er borg is gestaan door een tweetal partners, voor de lening bij
Triodos Bank ter hoogte van € 50.000,- , na aflossing € 44.000 per eind 2018. Zekerheden zijn afgegeven door
Stichting Fonds Cultuurfinanciering (Cultuur-Ondernemen) en de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind
(NSGK). Aflossing vindt plaats vanaf 2018, over een periode van 5 jaar.
2017 was een jaar waarin de transitie is doorgevoerd naar een duurzame stichting. Met een nieuwe naam, met een Raad
van Toezicht in plaats van alleen een bestuur, met innovatieve projectformats en volgens het bestuur een structuur
zonder grote financiële risico's.
Onderhanden projecten krijgen pas fiattering om te worden opgestart als in de voorfase gebleken is dat deze minimaal
kostendekkend gefaciliteerd worden, inclusief financiële ruimte voor het opvangen van onverwachte tegenslagen. Deze
transitie geeft enerzijds een solide financiële basis en zal anderzijds een inhoudelijk en financieel sterke koers inzetten.

Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur
van Stichting Possibilize zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die
essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste
inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen
opgenomen bij de toelichting op de betreffendejaarrekeningposten.
Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2018

geen werknemers in dienst.

GRONDSLAGEN VOOR DE \ryAARDERING VANACTIVAEN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd met
afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levenduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. de
afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschafwaarde of vervaardigingslasten.

Financiële vaste activa

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

eerste verwerking
opgenomen tegen de reêle waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan
de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Onderhanden projecten
Onderhanden projecten worden voor het deel dat een debet stand vertoont, gepresenteerd onder de vlottende activa.
Onderhanden projecten voor het deel dat vooruit ontvangen is gepresenteerd onder de kortlopende schulden.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 5 juni 2019
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Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reêle 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
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kedietinstellingen onder kortlopende schulden.
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Langlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct
zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking
opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente
gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de winst-en-verliesrekening als interestlast verwerkt.

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden
na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale
waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESUUIAAT

Resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met
inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Lasten welke hun
oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Lasten algemeen

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en
toegerekend aan het verslagiaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de
goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in hetjaar waarin deze
voorzienbaar zijn.

Bestedingen doelstellingen
De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in hetjaar datzlj zijn toegezegd of, voor zover
dit niet bij toezegging het geval is, in hetjaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal
worden voldaan.
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Afschrijvingen

De

afschrijvingen

op de materiële vaste activa zijn

berekend door middel van vaste percentages van de

aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen
materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

bij verkoop

van

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van
uitgegeven en ontvangen leningen.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 5 juni 2019
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4

TOELICHTING OPDE BALANS PER

31 DECEMBER 2018

VASTEACTIVA

1.

3t-12-2018

3t-12-2017

€

€

Materiële vaste activa

Inventaris

42

363

Inventaris

€
Boekwaarde per I januart 2018
Aanschaffïngswaarde

1.604
-1.241

Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

363

Mutaties

Afschrijvingen
Boekwaarde per

-321
3

I

december 201 8

Aanschaffingswaarde
Cumulatieve afschrij vingen en waardeverminderingen
Boekwaarde per

3l

1.604

-1.562

december 2018

42

Afs c hrij v in g sp e rc e nt a I e s
Vo

Inventaris

20

3t-12-2018

31-12-2017

€

€

2. Financiële vaste activa

Overige vorderingen

330

330

36.861

43.954

VLOTTENDEACTIVA
3. Onderhanden projecten
Onderhanden projecten
Onderhanden projecten. Dit betreft kosten die t/m het boekjaar gemaakt zijn van
projecten die na balansdatum uitgevoerd worden.
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31-12-20t8

3t-12-20t7

€

€

4. Vorderingen
Debiteuren
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

40.718

26.523

t7.970

9.883

58.688

36.406

11.875

26.523

Debiteuren
Nog te ontvangen omzeísubsidies
Debiteuren overig te ontvangen bijdragen

22.843
40.718

26.523

t7.970

9.883

45.81I
41.366

9.585
31.339

87.117

40.924

Overige belastíngen en premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

5. Liquide middelen
Rabobank verenigingsrekening

Triodos betaalrekening

Per balansdatum heeft men de beschikking over een kredietfaciliteit in rekeningcourant bij de Triodosbank, tot een bedrag van € 25.000.
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3t-12-2018

3t-12-2017

€

€

6. Stichtingsvermogen
Algemene reserve

-19.2t0

-17.973
2018

2017

€

€

Algemene reserve
Stand per 1 januari
Resultaatbestemming

-19.210
1.237

-42.864
23.654

Stand per 31 december

-17.973

-19.210

7. Langlopende schulden

3t-12-2018

3t-12-2017

€

€

Schulden aan kredietinstellingen
Lening Triodos

36.000

44.000

2018

2017

€

€

Lening Triodos
Stand per I januari
Opgenomen gelden

50.000

Aflossing

-6,000

Stand per 31 december

44.000
-8.000

50.000
-6.000

36.000

44.000

50.000

Aflossingsverplichting komend boekjaar
Langlopend deel per

3l

december

Deze lening ad € 50.000

is verstrekt voor herfinanciering van de

bestaande Rekening-Courant Faciliteit. De nieuwe Rekening-Courant

Faciliteit zal uitsluitend gebruikt worden om te voorzien

in de

liquiditeitsbehoefte . Aflossing vindt plaats over een periode van 5
jaar. Het rentepercentage bedraagt 4,00Vo vast tot en met 2022. De
maandelijkse aflossing bedraagt in 2018 € 500, in 2019 €666,67, in
2020 € 833,33, in 2021 € 1000 en in 2022 €1.166,67. Het aantal
resterende maandtermijnen bedraagt 48.
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Zekerheden
Bestaande zekerheden:

blijven van kracht en gelden tevens tot zekerheid voor de betaling van hetgeen Kredietnemer
onder deze Kredietovereenkomst aan Kredietgever verschuldigd is.
a. een borgstelling van € 25.000 door Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind;
b. een borgstelling van € 12.500 door Stichting Fonds Cultuurfïnanciering.
de navolgende zekerheden

Overige zekerheidsrechten:

In een aparte akte moet als zekerheid voor de betaling van de Schuld door de Kredietnemer de volgende zekerheid aan
Kredietgever worden verleend:
een door Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte

Kind af te geven borgstelling van € 25.000.

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 5 juni 2019
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8. Kortlopende schulden

3r-t2-20r8

31-12-2017

€

€

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden
Lening Triodos

8.000

6.000

133.39r

83.953

133.391

83.953

19.598

3.152

3.298
784

3.298
784

4.082

4.082

Vooruitontvangen op projecten
Vooruitontvangen op projecten

In het boekjaar zijn voorschot

bedragen ontvangen voor projecten die volgend

boekjaar uitgevoerd worden.

Overige schulden
Nog te betalen bedragen ter behoeve van de projecten

Overlopende passiva
Accountantskosten
Bankkosten

Samenstellingsverklaring
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Niet ln de balans opgenomen verplichtingen

Voorwaardel[i ke verplichtingen

Huunerplichtingen
Met ingang van

I

augustus 2018 is de stichting een vervangende huurovereenkomst aangegaan voor een kantoorruimte

inBreda,ArchimedesstraatlT.

Dezeovereenkomstduurttotlaugustus2019enisperjaaropzegbaarmeteen

opzegtermijn van 2 maanden. De huurprijs per maand is per 31 december 2018 € 231,50 exclusief BTW.

Meerjarige financiële verplichtingen

Triodosbank
Kredietnemer is verplicht voor zijn betalingsverkeer uitsluitend gebruik te maken van de diensten van Triodos Bank
N.V.
Volgens uw opgave en zover ons bekend waren er per 31 december 2018 verder geen niet in de balans opgenomen
verplichtingen.
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5

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

Realisatie
2018

Begroting
2018

Verschil 2018

Realisatie
2017

€

€

€

€

9. Sponsorbijdragen
Sponsoring

600

1.000

-400

600

10. Subsidiebaten
Nederlandse overheidssubsidie

30.000

50.000

-20.000

2.340

30.000

50.000

-20.000

2.340

367.346

375.000

9.800
12.700

10.000
10.000

2.700

2.275
12.194

22.500

20.000

2.500

14.469

4.089

5.000

-911

5.007

Ll.Baten van andere organisaties zonder winststreven
Baten van andere organisaties zonder winststreven

-1.654

339.155

12.Baten als tegenprestatie voor de levering van
producten en/of diensten
Kaartverkoop
Workshops/Doorbelaste kosten

-200

13. Overige baten

Overige baten
14. Besteed aan de doelstellingen

Doelstelling: Kostprijs evenementen
Kostprijs evenementen (incl. free lancers, inhuur)

419.800 430.000 -10.200

308.228

Wervingskosten
15. Wervingskosten algemeen

Wervingskosten algemeen website

2.454

4.000

-1.546

3.840

32r

500

-179

321

426
8.417

500
9.000

-74
-583

10.931

8.843

9.500

-657

2t.557

Personeelsleden

Bij

de stichting waren in 2018 geen werknemers werkzaam.

16. Afschrijvingen

Materiële vaste activa
17. Overige bedrijfslasten
Huisvestingslasten
Algemene lasten
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Realisatie
2018

Begroting
2018

Verschil 2018

Realisatie
2017

€

€

€

€

Huisvestingslasten
Huisvestingskosten per saldo (deel niet toegerekend aan

projecten)

426

500

-74

r0.931

3.350

3.500
500

-150
20

3.300

520
858

1.000

-t42

2.295

2.964

3.000

-36

472
3.113

Algemene lasten
Accountantskosten

Telefoon
Contributies, heffingen en abonnementen
Overige bedrij fsverzekeringen
Kantoorbenodigdheden, drukwerk
Accountantskosten meerwerk & diverse kosten
Incidentele baten en lasten
Vakliteratuur/ Studiekosten
Overige algemene lasten

933
417

27

69

725

1.000

-275

8.417

9.000

-583

10.626

-365

-500
-2.000

135

-3.971

-1.890
-2.255

-2.500

245

Financiële baten en lasten
18. Rentelasten en soortgelijke lasten

Overige rentelasten
Rente lening triodos
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Ondertekening bestuur voor akkoord

Breda, 5 juni 2019

Dhr. R.E. Ligtenberg

BIJLAGEN

1

OVERZICHT VASTE ACTTVA

Stichting Possibilize
Bijlage bij
201 8

Omschrijving

Datum van
aanschaf

Aanschafwaarde

Afschrijving

tlm

Boelrwaarde
01-01- 2018

Aankopen

Verkopen

Herinvest.res./
Boekverlies

Afschrijving

Boekwaarde
31-12- 2018

Afschr.
systeem

Bedrijfsinvemtaris
Asus laptop

10

Apple MacBook

31

TOTAAL

3
I

2014
2014

759,45

579,4s

180,00

152,00

28,00

844,48

661,48

183,00

169,00

14,00

363J0

32L00

A,LA

Ló03J3 12,49'93

5t
5t

